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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 6 ดา้นคือ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม  ดา้นหลกัความโปร่งใส 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกัความคุม้ค่า  และศึกษาเปรียบเทียบ
ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 6 ด้านนั้น จ  าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างได้แก่บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ านวน 316 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มี5ระดบัมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และ
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่
แตกต่างกนั และเม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05ทุกดา้น โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper were to study the level of administrating along with 
good governance in Basic Education Institutes in 6 aspects namely rule of law, moral principle, 
transparency, participation, responsibilities, and value and to compare the level of administrating 
along with good governance in above-mentioned 6 aspects classified by status and sizes of 
schools. The data were collected from 316 officers from Basic Education Institutes under 
Secondary Educational Service Area Office 30 using five point Likert scale questionnaires with 
the reliability of 0.97. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and F-test and differences were analyzed in pair using method of 
Scheffé. 
 

 The results of the research were as follows:  
 The level of administrating along with good governance in Basic Education 
Institutesunder Secondary Educational Service Area Office 30 was in high in every aspect, the 
comparison on the level classified by status showed no difference and the comparison on the level 
classified by sizes of schools found that the difference was statistically significant at 0.05 in all 
aspects. Here, small size schools had the level of administrating along with good governance 
higher than medium and large size schools.  
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บทที ่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัสถานการณ์ดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐ
ทั้งภายในและต่างประเทศมีความเปล่ียนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็วกวา้งขวาง ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นส่ือสารเทคโนโลยกีารถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็วสู่
ประชาชนในขณะท่ีสภาพแวดลอ้มไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์แต่ระบบการ
บริหารงานชองภาครัฐและสังคมไทยโดยรวมท่ีผ่านมาไม่สอดคลอ้งไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ดงันั้นการปรับเปล่ียนบทบาทของสังคมไทยโดยการน าหลกัการการบริหาร
การจดัการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) หรือหลกัธรรมาภิบาลมาใช้จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ส าหรับประเทศไทยเราเพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือการบริหารท่ีสามารถตรวจสอบได้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นระบบท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมโดยสามารถเสนอ
ขอ้เรียกร้องมีการรวมตวัของประชาชนกลุ่มมวลชนผูใ้ชแ้รงงานและองคก์รภาคเอกชน เพื่อเขา้มามี
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐตลอดจน
การประกอบธุรกิจเอกชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบติังานซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชน
โดยรวมและสังคมไทยเติบโตด้วยความแข็งแกร่งสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ประสิทธิภาพอนัจะช่วยใหป้ระเทศมีความสงบสุขและพฒันาอยา่งรวดเร็วและย ัง่ยนืต่อไป1 
 การบริหารจดัการในสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งต่ออนาคตของเด็ก
นกัเรียนท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้ถา้การบริหารจดัการในสถานศึกษาดีก็จะมีแนวโนม้ท่ี
ดีส าหรับเด็กนกัเรียนเหล่าน้ีวา่พวกเขาไดรั้บความรู้เต็มท่ีผูบ้ริหารการศึกษาเป็นผูมี้บทบาทหน้าท่ี
โดยตรงในการบริหารจดัการมีภาระหนา้ท่ีอ านาจการบริหารและตอ้งรับผิดชอบการตดัสินใจมาก
ข้ึนอีกทั้งตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั มีการประสานงานร่วมกบับุคคลองค์กรและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อเสริมสร้างการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพผูบ้ริหารการศึกษาได้
บริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลแต่ว่าหลายๆ 

                                                        
1
 ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล, ธรรมำภิบำล (Good  Governance) กับ

สังคมไทยวำรสำรนักบริหำร, (ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 3, 2543), หนา้ 28-32. 
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โรงเรียนก็เกิดปัญหาตามมามากมายหลายปัญหา เพราะอาจจะเกิดจากการไม่เข้าใจหลัก              
ธรรมาภิบาลอยา่งถ่องแทก้ารบริหารงานจึงไม่เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว ้
 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 มีปัญหาท่ีบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะฝ่ายบริหารซ่ึงมีหน้าท่ี
หลกัในการบริหารจดัการในสถานศึกษาลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบัการควบคุมและการ
บริหารงานหลายด้านมีการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัและอาจเปิด
โอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีการคอร์รัปชัน่เกิดการล าเอียงในการให้ความดีความชอบแก่ผูป้ฏิบติังาน  
เลือกท่ีรักมกัท่ีชงัการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงท าให้สร้างภาระเกินควรต่อผูป้ฏิบติังาน  
ผูป้ฏิบติังานความเฉ่ือยชาเอาเวลาราชการไปใชใ้นการท างานส่วนตวัไม่อุทิศเวลาให้กบัทางราชการ  
เป็นตน้ ซ่ึงสภาพการท างานในลกัษณะดงักล่าวอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่องคก์รและไม่เป็นท่ี
พอใจของนกัเรียนและชุมชน2  
 ดงันั้น จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท าการวิจยัเร่ืองการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
30 เพื่อจะได้ทราบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและแนวทางในการ
พฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 และยงัสามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาหาทาง
เสริมสร้างการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลในระบบงานเพิ่มมากข้ึน อนัจะท าให้เกิด
ระบบบริหารจดัการท่ีดีต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 6 ดา้น
คือ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกั
ความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30 และศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใน 6 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา    
    
 

                                                        
2ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30, รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 

ประจ ำปี, (ชยัภูมิ : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 2554), หนา้ 12-14.  
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1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 จากผลการวิจยัของ สุพรรณนำ  พวงทอง ท่ีศึกษาระดบั การบริหารงานตามหลกัธรรมา-   
ภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 จ  าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกนัและ ทินกร  อัครศรีชัยโรจน์  ท่ี
ศึกษาระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานีเขต 5 จ  าแนกตามสถานภาพ พบวา่ มีความแตกต่างกนัดงันั้นการวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐาน
วา่การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ใน 6 ดา้น คือดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้น
หลกัความรับผิดชอบ ด้านหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม และดา้นหลกัความคุม้ค่า 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ  าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษามีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
            ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ  านวน 1,698 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
  1.4.2.1 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
  1.4.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความ
รับผดิชอบ ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม และดา้นหลกัความคุม้ค่า 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 30 จ านวน 37  
โรงเรียน 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล หมายถึง การบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ เน้น
การเช่ือมโยงในส่วนต่างๆ ของสังคมให้มีการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัมีความเป็นธรรมในความคิด
และการปฏิบติั มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัมีความเสมอภาครับผิดชอบโปร่งใสค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลกัอนัจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างมัน่คงและมีการพฒันา
ต่อไป ซ่ึงประกอบดว้ยหลกั 6 ประการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=สุพรรณา%20%20พวงทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 หลกันิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรมเป็น
ท่ียอมรับของสังคมและสังคมยอมรับพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านั้น โดยถือวา่
เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตวับุคคล 
 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม โดยรณรงค์ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐ
ยดึถือหลกัน้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่สังคมและส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนพฒันา
ตนเองไปพร้อมกนั เพื่อใหค้นไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินยัประกอบอาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
 หลักควำมโปร่งใส หมายาถึง การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององคก์รทุกวงการใหมี้ความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่ายประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและมี
กระบวนการใชป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้
 หลักควำมมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับรู้เสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความคิดเห็นการไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 
 หลกัควำมรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและการกระตือรือร้นในการแกปั้ญหาตลอดจน
การเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 หลักควำมคุ้มค่ำ หมายถึง การบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงคใ์ห้คนไทยมีความประหยดั ใช้ของอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้และ
บริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 
 บุคลำกร  หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30  
 สถำนภำพ หมายถึง การด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต  30  
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  หมายถึง ผู ้อ  านวยการโรงเรียนหรือผู ้รักษาการในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ปีการศึกษา 2554 
 ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ปีการศึกษา 2554 
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง การแบ่งประเภทสถานศึกษาของรัฐบาลระดบัมธัยมศึกษา
ท่ีมีจ านวนนักเรียนแตกต่างกนัจ าแนกเป็นขนาดเล็กเป็นสถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนน้อยกว่า
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หรือเท่ากบั 500 คน ขนาดกลางเป็นสถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 501-1,500 คน ขนาดใหญ่
เป็นสถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป 
 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง สถานศึกษาของรัฐ ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 หมายถึง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
ประกาศ ข้ึนใหม่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับ ท่ี  3)  พุทธศักราช 2553  
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2 )พุทธศกัราช 2553 จดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจงัหวดัชยัภูมิ มีโรงเรียนในสังกดัทั้งส้ิน 37 โรงเรียนมีบุคลากรทั้งส้ิน  
1,698  คนมีภารกิจจดัการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ท าให้ทราบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30  
 1.6.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา 
 1.6.3 ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาการบริหารงานตามหลกั   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
 1.6.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 30 ซ่ึงไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอ
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาล 
 2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.3 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา  
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัธรรมาภิบาล 
 2.1.1 ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ค าวา่ธรรมาภิบาลหรือ Good governance ไดป้รากฏข้ึนมาเม่ือ 10 กวา่ปีท่ีแลว้โดยเกิดข้ึน
คร้ังแรกในปี 1989 และได้เขา้มาในประเทศไทยในช่วงปีวิกฤติเศรษฐกิจ 2540ในขณะนั้นสังคม
เศรษฐกิจไทยได้รับความบอบช ้ าจากวิกฤติอย่างมากจนต้องรับความช่วยเหลือจาก IMF 
(International monetary fund) ซ่ึงรัฐบาลไทยในขณะนั้นไดใ้ห้ค  ามัน่สัญญากบั IMF วา่จะตอ้งสร้าง 
Good governance ข้ึนในการบริหารจดัการในภาครัฐดงัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแสดงเจตจ านงท่ี
รัฐบาลไทยให้ไวก้บั IMF ส าหรับความหมายของ Good governance นั้นยงัมีความเขา้ใจท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงนกัวชิาการหลายคนไดแ้ปลความหมายของธรรมาภิบาลไวด้งัน้ี 
 ในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ี
ดี พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายของธรรมาภิบาล หมายถึงการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี
เป็นแนวทางส าคญัในการจดัระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึง
ครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการ สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข มีความรู้รัก
สามคัคี และร่วมกนัเป็นพลงัก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และเป็นส่วนเสริมความเขม้แข็งหรือ
สร้างภูมิคุม้กนัของประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกนัหรือแกไ้ขเยียวยาภาวะวิกฤติอนัตรายท่ีหากจะมีมา
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ในอนาคต เพราะสังคมรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม อันเป็น
คุณลักษณะท่ีส าคัญของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขสอดคลอ้งกบัความเป็นไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลกปัจจุบนั 
และมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

อานันท์ ปันยารชุน กล่าวถึง ธรรมาภิบาลซ่ึงมาจากค าว่าธรรมและอภิบาลคือผลลพัธ์ของ
การจดักิจกรรม ซ่ึงบุคคลและสถาบนัทัว่ไปภาครัฐและภาคเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกนัไม่กระท า
ลงไปในหลายทางมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนและต่อเน่ืองซ่ึงอาจน าไปสู่การผสมผสาน
ประโยชน์ท่ีหลากหลายและขดัแยง้กนัได้1 

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา กล่าวถึง ธรรมาภิบาล (Good governance) คือการบริหารจดัการ
ท่ีดีในองค์การซ่ึงถือเป็นหลักปฏิบัติท่ีช่วยประกันว่าผูบ้ริหารได้ด าเนินการบริหารด้วยความ
รับผดิชอบ และน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จขององคก์าร2 

ไชยวัฒน์ ค าชูและคณะ กล่าวถึง ธรรมาภิบาลว่าจดัเป็นสภาวะของการพฒันาและการ
บริหารกิจกรรมและนโยบายสาธารณะของชาติขั้นสูงสุดมีส่วนเสริมสร้างให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพฒันาหรือทรัพยากรมนุษยแ์ละความเป็นธรรมทางสังคมในส่วนของการปฏิรูป
ระบบบริหารราชการจะใช้ธรรมาภิบาลเป็นวิธีการหรือเคร่ืองมือในการพิจารณาจดัการประเด็น
ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการพฒันาโครงสร้างสถาบนัการสร้างขีดความสามารถการกระจาย
อ านาจหนา้ท่ีออกจากศูนยก์ลางความสัมพนัธ์ระหว่างนกัการเมืองกบัขา้ราชการการประสานงาน
และบทบาทการส่งเสริมธรรมาภิบาล3 

เกษม วัฒนชัย ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล เป็นค าท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Good 
governance ซ่ึง Good แปลวา่ ดี governance แปลวา่ การก ากบัท่ีดี การดูแลอยา่งดี ธรรมาภิบาล หรือ 
Good governance จึงเป็นหลักคิดส าหรับการบริการจัดการท่ีดีเพื่อประกนัว่าองค์กรจะไม่มีการ    

                                                        
1อานันท์ ปันยารชุน, นานาทัศนะว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี,  

(นนทบุรี : ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2541), หนา้ 13. 
2ส านักงานการปฏิรูปการศึกษา, เอกสารประกอบการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา,  

(กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2545), หนา้ 14. 
3ไชยวฒัน์  ค  ้ าชูและคณะ, ธรรมาภิบาลการบริหารการปกครองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม, 

พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : น ้าฝน, 2545), หนา้ 36-37. 
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ฉ้อราษฎร์บงัหลวงไม่ด้อยประสิทธิภาพธรรมาภิบาลของสถานศึกษาจะช่วยประกันเร่ืองน้ีได ้
เพราะท่ีผา่นมาการศึกษาของเรามีการโกงกินกนัเหลือเกินในทุกระดบัและไม่มีประสิทธิภาพดว้ย4 
 ชัยวฒัน์ สถาอานันท์ อธิบายวา่ธรรมรัฐ หมายถึง การบริหารกิจการของบา้นเมืองดว้ยความ
เป็นธรรมเคารพสิทธิของผูค้นพลเมืองอย่างเสมอกนัมีระบบตวัแทนประชาชนท่ีสะทอ้นความคิด
ของผูค้นได้อย่างเท่ียงตรงมีรัฐบาลท่ีไม่ถืออ านาจเป็นธรรม แต่ใช้อ านาจอย่างท่ีประชาชนจะ
สามารถตรวจสอบได ้ตวัรัฐบาลเองก็มีความเอ้ืออาทรต่อผูค้นสามญัเป็นอาภรณ์ประจ าตวั ไม่ดูถูก
ประชาชนดว้ยการเอาความเทจ็มาใชแ้ละมีอารยะพอท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากการบริหารงาน
ผดิพลาดหรือไร้ประสิทธิภาพ5 

แซมเอเจอร์ (Sam Agree) อา้งใน ไชยวฒัน์  ค  ้าชูและคณะ กล่าววา่ ธรรมาภิบาลคือการมี
ส่วนร่วมคือความโปร่งใสตรวจสอบได้และคือการมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเพื่อให้
หลกัประกนัว่าการด าเนินนโยบายทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจวางอยู่บนฉันทานุมติัอย่าง
กวา้งขวางของสังคม และให้ความมัน่ใจว่าเสียงของคนจนและคนด้อยโอกาสจะเป็นท่ีรับฟังใน
กระบวนการก าหนดและด าเนินนโยบาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร6 

จากความหมายของนกัวิชาการท่ีไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความเก่ียวกบั Good governance ดงักล่าว
ขา้งตน้นั้นจะเห็นไดว้า่มีแนวความคิดท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงอาจจะสรุปไดว้า่ Good governance จะให้
ความส าคญักบัองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 

1. ภาครัฐ (Public sector) ซ่ึงจะมีส่วนเสริมสร้างและปฏิรูปการเมือง กฎหมาย และการ
บริหารราชการ 

2. ภาคเอกชน (Private sector) ซ่ึงจะมีส่วนในการประกอบธุรกิจท่ีดีและด าเนินธุรกิจอยา่ง
ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวมซ่ึงจะท าใหป้ระเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง 

3. ภาคประชาชนหรือองค์กรต่างๆ (Civil sector) จะมีส่วนในการเก้ือหนุนในการ
ด าเนินการทางธุรกิจ สังคม การเมือง โดยการระดมกลุ่มต่างๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ
และสามารถตรวจสอบทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนใหต้ั้งอยูใ่นความถูกตอ้ง 

                                                        
4เกษม  วฒันชยั, ธรรมาภิบาลกับคอรัปช่ันในสังคมไทย,  (กรุงเทพมหานคร : อมัรินทร์   

ปรินต้ิงแอนดพ์บัลิสซ่ิง, 2546), หนา้ 23. 
5ชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์การวางรากฐานธรรมรัฐเพือ่การพฒันาระบบรา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), หนา้ 62. 
6ไชยวฒัน์  ค  ้ าชูและคณะ, ธรรมาภิบาลการบริหารการปกครองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม, 

พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : น ้าฝน, 2545), หนา้ 42-43. 
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กล่าวโดยสรุปแล้วธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพเน้นการ
เช่ือมโยงส่วนต่างๆ ของสังคมใหมี้การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัมีความเป็นธรรมทั้งในความคิดและ
การปฏิบติัมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีความเสมอภาค รับผิดชอบ โปร่งใส ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลกัอนัจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างมัน่คงและมีการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนต่อไปซ่ึงประกอบไปดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วน
ร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า 

2.2.2 ความส าคัญของธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาลนับว่ามีความส าคญัต่อสังคมไทยและสังคมของทุกประเทศทัว่โลกดงัมีผู ้

กล่าวถึง ความส าคญัของธรรมาภิบาลไวด้งัน้ี 
เกษม วฒันชัย กล่าวถึง ความส าคญัของธรรมาภิบาลเป็นหลกัคิดส าหรับการบริหารจดัการ

ท่ีดีเพื่อประกนัว่าในองค์การจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บงัหลวงไม่ดอ้ยประสิทธิภาพธรรมาภิบาลจะ
ช่วยกนัในเร่ืองน้ีได้7 

อรชร พรประเสริฐ กล่าวถึง ความส าคญัของธรรมาภิบาลวา่ระยะน้ีการศึกษาดา้นบริหาร
ทั้งภาครัฐและเอกชนถือได้ว่าธรรมาภิบาลเป็นมิติใหม่ของการบริหารซ่ึงมีองค์ประกอบหลกัท่ี
ส าคญัคือการเน้นบทบาทของผูบ้ริหารงานในฐานะท่ีเป็นผูใ้ห้บริการท่ีมีคุณภาพตามท่ีประชาชน
ตอ้งการการสนบัสนุนใหมี้ความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดบัมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการลดการควบคุมจากส่วนกลางการเรียกร้องความสามารถในการปฏิบติังานทั้งในระดบับุคคล
และองคก์ร8 

สถาบันพระปกเกล้า เห็นวา่ ธรรมาภิบาลมีความส าคญัต่อการเก้ือหนุนสังคมประชาธิปไตย 
เห็นได้จากรัฐธรรมนูญได้บญัญติัมาตราต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กับหลักธรรมาภิบาลถ้าหากมีการน า
แนวคิดธรรมาภิบาลสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงัแลว้จะท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีการ
ตรวจสอบการท างานของรัฐและระบบการบริหารมีการตรวจสอบการท างานของรัฐและระบบการ
บริหารงานของรัฐมีความยุติธรรมเป็นท่ีน่าเช่ือถือทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งน าไปสู่การลดการ
ทุจริตซ่ึงเป็นปัญหาเร้ือรังของบา้นเมือง9 

                                                        
7เร่ืองเดียวกนั, หนา้  24. 
8อรชร  พรประเสริฐ, การสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ, (มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ปีท่ี 1 (2) : 63 ; กรกฎาคม - ธนัวาคม, 2549), หนา้ 50-51. 
9เร่ืองเดียวกนั, หนา้  1-2. 
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บวรศักดิ์  อุวรรณโณ กล่าวว่า การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีหรือธรรมาภิบาล 
เป็นแนวทางส าคญัในการจดัระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนและ
เป็นส่วนเสริมสร้างความเขม้แข็งหรือสร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกนัหรือแก้ไข
เยียวยาภาวะวิกฤติ ภยนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรมความ
โปร่งใส และความมีส่วนร่วมอนัเป็นคุณลกัษณะของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขสอดคล้องกบัความเป็นรัฐธรรมนูญและกระแส
โลกปัจจุบนั10 

จรัสศรี ทปีีรัช ไดก้ล่าววา่ ธรรมาภิบาลเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัยิ่งจะตอ้งเกิดข้ึนในองคก์ร
ราชการ เป็นศูนยก์ารบริการภาครัฐหากกลไกของรัฐสามารถเดินไดอ้ย่างถูกตอ้งบริสุทธ์ิยุติธรรม
และโปร่งใสก็จะน ามาใหป้ระชาชนไดรั้บการดูแลหรือไดรั้บบริการท่ีดี11 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกล่าวถึงประโยชน์การน าหลักการ
บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีหรือธรรมาภิบาลลงสู่หน่วยงานจะท าใหบุ้คลากรและองคก์รมี
ประสิทธิภาพดงัน้ี 

1. พฤติกรรมในการท างานเพื่อประชาชนและองคก์ร 
2. กลา้ตดัสินใจกระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
3. ไม่ถูกช้ีน าในการตดัสินใจและการท างาน 
4. มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานและการตดัสินใจ 
5. รักษาเกียรติ/อาชีพตนเอง 
6. โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบติั12 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ.2546ไวว้่าการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีหรือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหารราชการเพื่อให้บรรลุ

                                                        
10เร่ืองเดียวกนั, หนา้  29. 
11จ รัสศ รี  ที ปี รั ช ,  นานาทัศนะประสบการ ณ์ เ อกสารก ารพัฒนา ข้ า ร าชการ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังาน คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2545), หนา้ 33. 
12ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , เกณฑ์มาตรฐานโรงเ รียน

ประถมศึกษา พ.ศ. 2536, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2536), หนา้ 60-65. 
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เป้าหมายในแต่ละเร่ืองไดแ้ก่เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอน13 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ไวว้า่ 

1. เพื่อจดัระเบียบกติกาของสังคมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้ทุกภาคของสังคม 
ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข ร่วมกนัเป็นพลงัในการ
พฒันาประเทศและสังคมท่ีย ัง่ยืนและร่วมกนัเสริมสร้างความเขม้แข็งและภูมิคุ้มกนัให้ประเทศ
สามารถบรรเทา ป้องกนั แกไ้ขภาวะวกิฤตท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต 

2. เพื่อเร่งสร้างธรรมาภิบาลหรือระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีในภาครัฐ โดย
เนน้ท่ีหน่วยงานราชการ โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าสองลกัษณะ คือ 

2.1 เป็นกลไกสร้างเสริมความเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับนบัถือของประชาชน
ผูรั้บบริการ 
  2.2 เป็นกลไกท่ีมีระบบบริหารบา้นเมืองและสังคมท่ีดีและชักน าให้ภาคีอ่ืนใน
สังคมได้แก่ ประชาชน และธุรกิจเอกชนร่วมกันพฒันาบ้านเมืองด้วยความเต็มใจและเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวม14 
 กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาล มีความส าคญัต่อการบริหารงานทุกระดบัการบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลเป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อให้การพฒันาประเทศสามารถบรรลุไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเนน้หลกัของความรับผดิชอบ โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อป้องกนัการ
ทุจริตประพฤติมิชอบตลอดจนช่วยก ากบัทิศทางการพฒันาใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของประชาชน 
 2.2.3 หลกัการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
 มีผูก้ล่าวถึง หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นหลักการบริหารจดัการท่ีดีอย่างหลากหลายตาม
แนวคิดของแต่ละบุคคลแต่ละองคก์าร ดงัน้ี 
 สุดจิต นิมิตกุล กล่าว่า หลักธรรมาภิบาลตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้มี 11 
องค์ประกอบคือ การมีส่วนร่วม ความย ัง่ยืน ส่ิงท่ีชอบธรรม ความโปร่งใส ความเป็นธรรมและ

                                                        
13ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ก้าวสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติ

ราชการ, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2547 ), หนา้ 25. 
14ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ,  

(กรุงเทพมหานคร : ไอเดียสแควร์, 2548), หนา้ 1. 
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ความเสมอภาค ความรู้และทกัษาของเจา้หนา้ท่ี ความเสมอภาคทางเพศ ความอดกลั้น หลกันิติธรรม 
ความรับผดิชอบ และการเป็นผูก้  ากบัดูแล15 
 เกษม วัฒนชัย ได้กล่าวถึง หลักธรรมาภิบาลหรือองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว ้3 
ประการ คือ เป้าหมายสอดคลอ้งต่อสังคม (Relevance) กระบวนการโปร่งใส (Transparency) และ
ทุกขั้นตอนมีผูรั้บผดิชอบ (Accountability) 16 
 อรชร พรประเสริฐ กล่าวว่า องค์ประกอบซ่ึงถือเป็นพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล 
ไดแ้ก่ ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการจดัวิธีการ
ปกครองแบบมีส่วนร่วมและการสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมท่ีเขม้แขง็17 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  เสนอว่า ธรรมาภิบาลมีส่วนประกอบหลาย
ประการ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ความสุจริตและความโปร่งใส ภาระความรับผิดชอบ
ต่อสังคม กลไกทางการเมืองท่ีชอบธรรม กฎเกณฑ์ท่ียุติธรรมและชดัเจน และความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล18 
 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ.2542 ข้อ 4 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ข้อ 4.2 ในการบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมท่ีดีควรจดัหรือส่งเสริมใหส้ังคมไทยอยูบ่นพื้นฐานหลกั 6 ประการ ดงัน้ี 
 1. ดา้นหลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรม
เป็นท่ียอมรับของสังคมและสังคมยอมรับพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านั้นโดยถือ
วา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตวับุคคล 
 2. ดา้นหลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงามโดยรณรงคใ์ห้เจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ยดึถือหลกัน้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่สังคมและส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนพฒันา

                                                        
15เร่ืองเดียวกนั, หนา้  13-14. 
16เกษม  วฒันชยั, ธรรมาภิบาลกบัคอรัปช่ันในสังคมไทย,  (กรุงเทพมหานคร : อมัรินทร์ 

ปรินต้ิงแอนดพ์บัลิสซ่ิง, 2546), หนา้ 25. 
17อรชร พรประเสริฐ, การสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ, (มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

ปีท่ี 1 (2) ; กรกฎาคม - ธนัวาคม, 2549 ), หนา้ 55. 
18สถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย , ธรรมาภิบาลกับการกู้ วิกฤตเศรษฐกิจชาติ,  

(ประชาชาติธุรกิจ ปีท่ี 3 (20) : 4 ธนัวาคม 2540 ), หนา้ 4. 
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ตนเองไปพร้อมกนัเพื่อใหค้นไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
 3. ดา้นหลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององคก์รทุกวงการใหมี้ความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่ายประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและมี
กระบวนการใชป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้
 4. ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับรู้เสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความคิดเห็นการไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 
 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและการกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 6. ด้านหลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยดัใช้ของอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรค์
สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ย ัง่ยนื19 
 โสมนัส ณ บางช้าง ไดก้ล่าวเก่ียวกบัองคป์ระกอบของธรรมาภิบาลไวด้งัน้ี  

1. ความโปร่งใส (Transparency) ผูบ้ริหารต้องมีความโปร่งใสในการบริหารงานของ
กิจการ คือ ไม่ซ่อนเร้นหรือปิดปังในการบริหารงานรวมทั้งตอ้งเต็มใจและอ านวยความสะดวกให้มี
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกส่วนงานไดทุ้กขั้นตอน 

2. ความซ่ือสัตย ์(Integrity) การบริหารกิจการอยา่งตรงไปตรงมาภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี 
รายงานทางการเงินและสารสนเทศอ่ืนๆท่ีเผยแพร่โดยกิจการตอ้งมีความถูกตอ้งและครบถว้นกบั
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการซ่ึงความน่าเช่ือถือได้
ของรายงานทางการเงินจะข้ึนอยูก่บัความซ่ือสัตยสุ์จริตของผูบ้ริหาร 

3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี (Accountability) ผูบ้ริหารของกิจการตอ้ง
ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการอยา่งเคร่งครัด การ

                                                        
19ส านักนายกรัฐมนตรี, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา หน้าที่ 1 เล่มที่ 120 ตอน 100ก วันที่ 9 
ตุลาคม 2546, อา้งแลว้, หนา้ 171-184. 
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ละเลยไม่วา่จะเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออาจจะน ามาซ่ึงความเสียหายอย่างรุนแรงต่อ
กิจการและผูบ้ริหารตอ้งรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 

4. ความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเสริมสร้างให้
เกิดข้ึนและไม่เป็นอุปสรรคต่อการริเร่ิม ประสิทธิภาพและสภาวการณ์เป็นผูป้ระกอบการ อนัจะ
น าไปสู่ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนืใหก้บักิจการ20 

วนิดา แสงสารพนัธ์ ไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของธรรมาภิบาลไว ้ดงัน้ี 
1. จะตอ้งมีความโปร่งใส (Transparency) ซ่ึงรวมถึงการมีการด าเนินงานท่ีเปิดเผย มีระบบ

กติกาท่ีตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและสารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท าให้
การทุจริตและบิดเบียนผลประโยชน์สาธารณะเกิดข้ึนไดย้าก 

2 .  มีความ รับผิดชอบในผลของการตัดสินใจของตนและมี เหตุผล ท่ีอธิบายได ้
(Accountability) กล่าวคือเป็นความรับผิดชอบในบทบาทภาระหนา้ท่ีท่ีมีต่อสาธารณชนโดยมีการ
จดัองคก์รการก าหนดกฎเกณฑท่ี์เนน้การด าเนินงานท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ย ังสามารถท่ีจะถูกตรวจสอบและวัดผลการด า เนินงานได้ทั้ งในเชิงปริมาณ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation) คือกระบวนการท่ีประชาชน 
สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจอยา่งเท่าเทียมกนัในการบริหารจดัการสังคมไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 21 

สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั
ความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า 

 
 
 
 
 
 

                                                        
20โสมนสั ณ บางชา้ง, Good Governance (การก ากับดูแลที่ดี), (วารสารนกับริหารปีท่ี 21 

(3) : 48 – 53 : กรกฎาคม – กนัยายน 2544), หนา้ 53. 
21วนิดา  แสงสารพนัธ์, การบริหารการจัดการแบบธรรมาภิบาล,  (วารสารนกับริหารปีท่ี 21 

(กรกฎาคม – กนัยายน) : 2543 ), หนา้ 39. 
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2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา  
2.1.1 ความหมายการบริหารการศึกษา 
1. ความหมายการบริหารการศึกษา  เป็นกระบวนการท่ีประสานงานประชาสัมพนัธ์  

การบูรณาการระหว่างคนกับวสัดุเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นคือเยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม
ด ารงชีวติในสังคมอยา่งมีความสุขและมีผูใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ ใหค้วามหมายการบริหารจดัการในระบบโรงเรียนคือการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในดา้นการวางแผน 
การบริหาร งานธุรการ การเงิน อาคารสถานท่ี งานบริการต่างๆ และงานอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยบทบาทหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถด าเนินงานจดัการศึกษาได้
ครบถว้นตามบทบาทหนา้ท่ีของโรงเรียน22 

วโิรจน์ สารรัตนะ ใหค้วามหมายวา่การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุจุดหมายขององคก์ารโดยอาศยั หนา้ท่ีทางการบริหาร ท่ีส าคญัคือการวางแผน (Planning) การ
จดัการองคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 23 

สมคิด บางโม ให้ความหมายว่า การบริหารการศึกษาคือกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคน
ร่วมมือกันด าเนินการเพื่อพฒันาเด็ก เยาวชนประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้านเช่น 
ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรม ทั้ งในด้านการสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ 
ทั้งท่ีเป็นระเบียบแบบแผนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน24 

วรุณยุภา วิโนทพรรษ์ ให้ความหมายว่า การบริหารการศึกษาหมายถึงความพยายามท่ี
ผูบ้ริหารการศึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาร่วมกนักระท า เพื่อพฒันาบุคคลให้เป็นสมาชิกท่ีดี

                                                        
22กระทรวงศึกษาธิการ,พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พุทธศักราช  2545  พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ  พุทธศักราช  2545, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งค์การรับส่งสินคา้และ
พสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.),2546), หนา้ 22-28. 

23วโิรจน์  สารรัตนะ, แนวคิด ทฤษฎีและประเด็นเพื่อการบริหารการศึกษา (พิมพ์คร้ังที่ 8),  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยว์สุิทธ์ิ, 2555), หนา้ 1. 

24สมคิด  บางโม, การบริหารการศึกษา  (พมิพ์คร้ังที ่4), (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัราชภฏั
พระนคร, 2544), หนา้ 76. 
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ของสังคมในทุกๆ ดา้นโดยมีการใชท้รัพยากรบริหารคือ คน เงิน วสัดุและวิธีการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด25 

กลัป์ยกร มั่นถาวรวงศ์ ไดใ้หค้วามหมายวา่ การบริหารการศึกษาหมายถึงการด าเนินการจดั
การศึกษาโยกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสมาชิกขององค์การให้มีความรู้
ความสามารถเป็นคนดีของสังคมและมีประสิทธิภาพดว้ยกระบวนการท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสม26 

สรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษาคือความพยายามใหด้ าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาดว้ยกระบวนการท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมเพื่อพฒันาเยาวชนและบุคคลในสังคม
ใหเ้จริญงอกงามในทุกๆ ดา้นรวมทั้งใหมี้คุณธรรมและความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 2. หลกัการบริหารสถานศึกษา 

เป้าประสงคข์องการบริหารคือการประสานความพยายามของคนเพื่อสัมฤทธิผลของงาน
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้จึงมีผูใ้หห้ลกัการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 

ธีระ รุญเจริญ กล่าววา่ หลกัของการบริหารการศึกษาคือการจดัการศึกษาและการบริหาร 
ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งกระบวนการและปัจจยัจึงจะบรรลุผลในกระบวนการจะอาศยัทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครู ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีศกัยภาพหลายดา้นจึงจะน าโรงเรียนประสบผลส าเร็จ27  

เวิร์น (Wren Daniel A.) อา้งใน วิโรจน์  สารรัตนะ กล่าวถึง หลกัการบริหาร 14 ประการ
ของฟาโยลวา่เป็นหลกัการท่ีผูบ้ริหารจะต้องน าไปประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงานซ่ึงมีดงัน้ี หลกัการ
แบ่งงานกนัท า (Division of work) หลกัการก าหนดอ านาจหน้าท่ี (Authority) หลกัการรักษา
ระเบียบวินยั (Discipline) หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of command) หลกัเอกภาพของ
เป้าหมาย (Unity of indirection) หลกัผลประโยชน์ของบุคลากรในองค์การตอ้งสนับสนุน
ผลประโยชน์องคก์าร (Subordination of individual interest to the general interests) หลกัการจ่าย
ค่าจา้ง (Remuneration) หลกัการรวมอ านาจ (Centralization) หลกัการก าหนดสายการบงัคบับญัชา 

                                                        
25วรุณยุพา  วิโนทพรรษ์, “ศึกษาการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ), 2546, 180 หนา้.          

26กลัยกร  มัน่ถาวรวงศ์, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร”,  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา), 2547,  หนา้ 11. 

27ธีระ  รุญเจริญ,  การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา,  พิมพค์ร้ังท่ี 3,  (กรุงเทพนคร :  
ข่าวฟ่าง, 2546),  หนา้ 5. 
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(Scalar chain) หลกัการก าหนดล าดบัขั้นตอนในการท างาน (Order) หลกัความเป็นธรรม (Equity) 
หลกัความมัน่คงของบุคลากร (Stability of tenure of personal) หลกัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(Initiative) หลกัความสามคัคี (Esprit the corps)28 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เสนอวา่ หลกัการบริหารเป็นแนวคิดและวิธีด าเนินงาน
เพื่อให้ภารกิจขององค์การบรรลุวตัถุประสงค์มีหลายแนวคิดและหลายรูปแบบไม่มีสูตรส าเร็จว่า
วิธีการบริหารแบบใดดีท่ีสุดแต่มีแนวโน้มว่าการบริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบนันิยมใชแ้นวการ
บริหารท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยโดยมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจไปสู่ผู ้
ปฏิบติัในระดบัพื้นฐานมากข้ึนใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ
การบริหารตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได้29  
 สรุปได้ว่า หลักการบริหารสถานศึกษาเป็นการด าเนินการเพื่อสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการเรียนการสอนใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ดว้ยการด าเนินการทั้งใน
และนอกสถานศึกษาโดยอาศยัหลกัการและทฤษฎีทางการบริหาร 

3. 1 กระบวนการบริหารสถานศึกษา 
สุรเวศ มณีภาค กล่าววา่ กระบวนการบริหารท่ีจะท าให้การบริหารงานในโรงเรียนส าเร็จ

ลุล่วงไดด้ว้ยดีและมีประสิทธิภาพไดมี้อยู่ 4 ขั้นตอน คือการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
การวางแผน การด าเนินการตามแผน และการด าเนินผลการด าเนินงานดงักล่าวจะเป็นไปด้วยดี
จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยั 2 อย่างคือ คุณธรรมท่ีดี การเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารนั้นคือใชก้ระบวนการกลุ่มในการบริหาร30 

กูลิคและเออร์วิค อา้งใน วิโรจน์  สารรัตนะ ไดเ้สนอกระบวนการบริหารไว ้7 ประการซ่ึง
เรียกย่อๆ ว่า POSDCORB กระบวนการบริหารน้ีได้สรุปไวใ้น Papers on the science of 
administration ในปีค.ศ.1936 โดยมีกระบวนการบริหาร ดงัน้ี 

                                                        
28วิโรจน์  สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์

ทิพยว์สุิทธ์ิ, 2546), หนา้ 6. 
29ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษา การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่าย ของผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที ่1, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549), หนา้  6. 

30สุรเวศ  มณีภาค, ปัญหาการปฏิบติังานการเงิน บญัชีและพสัดุโรงเรียนประถมศึกษา,  
การศึกษาค้นคว้าอสิระ การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2541), 
170 หนา้. 
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 1. การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การคิดเลือกหาทางท่ีดีท่ีสุดในการใชท้รัพยากรท่ีมี
อย่างประหยัดให้ได้ผลคุ้มค่าท่ี สุดโดยด าเนินการตามขั้นตอนอย่างมีแบบแผนเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค ์

2. การจดัหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจดัโครงสร้างอ านาจหน้าท่ีการแบ่งส่วน
งาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

3. การจดัตวับุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารดา้นบุคลากรอนัไดแ้ก่การจดัอตัราก าลงั 
การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน การควบคุมการปฏิบติังาน 

4. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการในการตดัสินใจและการสั่งการใน
กิจกรรมต่างๆ ใหป้ระสานงานสอดคลอ้งและกลมกลืนกนั 

5. ควบคุมการปฏิบติังาน (Controlling) 
6. การประสานงาน (Co ordination) หมายถึง การร่วมมือกนัในการปฏิบติังานในส่วน

ต่างๆ ใหป้ระสานงานและสอดคลอ้งกลมกลืนกนั 
7. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงานให้

ผูบ้ริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคล่ือนไหวและความก้าวหน้าของกิจการใน
หน่วยงาน 

8. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใชจ่้ายเงินให้รอบคอบและรัดกุม 
รวมถึงการจดัสรรงบประมาณการท าบญัชี31 

3.2 กระบวนการบริหารงานตามแนวของเดมมิ่ง (Deming cycle) วิลเล่ียม เอ็ดเวิร์ด เดมม่ิง 
อา้งใน สมเดช  สีแสง มีดงัน้ี คือ      

1. การวางแผนร่วมกนั (Plan – P) 
2. การร่วมกนัปฏิบติัตามแผน (Do – D) 
3. การร่วมกนัตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน (Check – C) 
4. การร่วมกนัสร้างมาตรฐานของงาน (Action – A) 
กระบวนการบริหารทั้ง 4 ขั้นตอนน้ีจะตอ้งปฏิบติัต่อเน่ืองกนัไปไม่ส้ินสุดซ่ึงเขียนได้ว่า 

(Plan do check action) ซ่ึงเสมือนกบัเป็นวงจรอนัหน่ึงเรียกวงจรเดมม่ิง (The deming cycle) วงจร
หรือวงลอ้ (PDCA) เป็นเคร่ืองมือการบริหารงานอย่างต่อเน่ืองในการติดตามพฒันาให้บรรลุตาม

                                                        
31วิโรจน์  สารรัตนะ,  การบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 4,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ทิพยว์สุิทธ์ิ, 2546), หนา้  8. 
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เป้าหมาย ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึง ท่ีสามารถน ามาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดีในการควบคุมคุณภาพหรือการ
บริหารคุณภาพ32 

3.3 กระบวนการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) ของเวเบอร์ อา้งใน  
สมเดช  สีแสง ไดอ้ธิบายการบริหารงานองคก์ารในรูปแบบอุดมคติวา่องคป์ระกอบของการบริหาร
ระบบราชการจะตอ้งมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
 1. องคก์ารก าหนดสายงานการบงัคบับญัชาชดัเจน (Hierarchy) ผูมี้อ  านาจสูงสุดมีอ านาจสั่ง
การผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2. องค์การก าหนดต าแหน่งและอ านาจหน้าท่ี (Authority) แต่ละคนในองค์การจะมี
ต าแหน่งและอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

3. มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน (Rules and regulation) เพื่อก าหนดวิธีการ
ท างานและแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน 

4. มีการแบ่งงานกนัท าเฉพาะดา้น (Division of work) ท  าให้เกิดการบรรจุบุคลากรเฉพาะ
ดา้น และเกิดการรวมกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบติังานคลา้ยคลึงกนั 

5.มีระบบการจูงใจการท างานโดยก าหนดอตัราเงินเดือนตามต าแหน่งและระยะเวลาในการ
ท างาน 

6. มีระบบความสัมพนัธ์ภายในองค์การอย่างเป็นทางการไม่มีการติดต่อกนัเป็นส่วนตวั 
หรือขา้มสายงานการบงัคบับญัชา 

7. ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานมีเหตุผลในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาทั้งน้ีอาศยั
กรอบ กฎเกณฑท่ี์วางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร33 

3.4 กระบวนการบริหารของคิมบรอทและนันเนอร่ี อา้งใน สมเดช  สีแสง ไดเ้สนอหลกัการ
บริหารการศึกษาแบบประชาธิปไตย 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. สนบัสนุนใหแ้ต่ละคนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ ทางการศึกษา 
2. ยอมรับว่าภาวะผูน้ าเป็นงานของทุกคนและเป็นการกระตุน้ให้คนแสดงภาวะผูน้ าท่ี

สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ความตอ้งการและความสามารถ 
3. อ านวยการใหบุ้คคลไดว้างแผนร่วมกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัและร่วมกนัประเมิน

ผลส าเร็จของงาน 

                                                        
32สมเดช  สีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ, (ชยันาท : อมรการพิมพ,์ 2544), หนา้ 198-199. 
33เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 200. 
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4. ด าเนินการให้การตัดสินใจท่ีมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในองค์การอยู่ในความ
รับผดิชอบของคณะบุคคลมากกวา่ความรับผดิชอบของบุคคลเพียงคนเดียว 

5. จดัองคก์ารใหมี้ความคล่องตวัเพื่อใหก้ารปรับตวัสนองกบัการเปล่ียนแปลง34 
3.5 เฮนร่ี ฟาโยล (Henry Fayol) อา้งใน วิโรจน์  สารรัตนะ นักวิชาการเหมืองแร่ชาว

ฝร่ังเศสเป็นตน้ก าเนิดในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการโดยได้
อธิบายกระบวนการบริหารงานประกอบดว้ยขั้นตอนการบริหาร 5 ประการ คือ 

1. วางแผน (Plan) หมายถึง การวางแผนการปฏิบติังานล่วงหนา้ 
2. จดัหน่วยงาน (Organize) หมายถึง การรวบรวมเคร่ืองมือ วสัดุและก าลงัคน 
3. บงัคบับญัชา (Command) หมายถึง การสั่งงาน ควบคุม บงัคบับญัชาบุคคลปฏิบติังาน

ตามหนา้ท่ี 
4. ประสานงาน (Co ordinate) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานให้

ด าเนินไปตามเป้าหมาย 
5. ควบคุม (Control) หมายถึง การควบคุมดูแลให้การปฏิบติังานเป็นไปตามระเบียบ

ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑ์35 
3.6 กระบวนการบริหารของ ทีเกรกก์ (T.Gregg) อา้งใน ศิริยา โถแกว้ ตามความคิดเห็น

ของนกับริหารทั้งหลายท่ีได้แยกไวถึ้ง 35 รายการ แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลกระบวนการ
บริหารใหม่โดยแบ่งกระบวนการบริหารได ้7 ประการ คือ 

1. การตดัสินใจสั่งการ (Decision making) ซ่ึงเป็นหวัใจของกระบวนการบริหารงาน 
2. การวางแผน (Planning) มีความส าคญัต่อการบริหารทุกประการถา้ขาดการวางแผน

กิจกรรมนั้น จะไม่สามารถด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. การจดัองคก์าร (Organizing) คือ การกระท าใหเ้กิดความมีระเบียบในการปฏิบติังาน การ

ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและต าแหน่งต่างๆ อยา่งชดัเจน 
4. การติดต่อส่ือสาร (Communication) เป็นกระบวนการส่งข่าวสาร ค าสั่ง ค  าอธิบาย ฯลฯ 

จากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง จากหน่วยงานหน่ึงไปยงัอีกหน่วยงานหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งชดัเจนได้
ใจความก่อใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

                                                        
34สมเดช  สีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ, อา้งแลว้, หนา้ 203. 
35วิโรจน์  สารรัตนะ, แนวคิด ทฤษฎีและประเด็นเพื่อการบริหารการศึกษา พิมพค์ร้ังท่ี 8, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยว์สุิทธ์ิ, 2555), หนา้ 15. 
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5. การใชอิ้ทธิพลกระตุน้ให้บุคลากรท างาน (Influencing) ในหน่วยงานทุกชนิดจ าเป็นตอ้ง
มีระบบควบคุมบงัคบับญัชาเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน โดยการปฏิบติัตามค าสั่ง
รวมทั้งกระตุน้ใหผู้น้  าปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

6. การประสานงาน (Coordinating) เป็นความร่วมมือระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน มีการติดต่อสัมพนัธ์กนัช่วยเหลือกนัในดา้นบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ 

7. การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบการปฏิบติังานทุกระยะอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย36 

3.7 กระบวนการบริหารของเซียส์  อา้งใน ศิริยา โถแก้ว ได้รายงานกระบวนการตาม
ความเห็นของนักบริหารทั้งหลายได้แยกไวถึ้ง 35 รายการแล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลการ
บริหารใหม่ โดยแบ่งการบริหารไว ้5 ประการ 

1. การวางแผน หรือการวางโครงการ (Planning) 
2. การจัดองค์การ (Organizing) โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีของแต่ละต าแหน่งไวอ้ย่าง

แน่นอนและรัดกุม 
3. การวนิิจฉยัสั่งการ คือ การมอบหมายงาน (Directing) 
4. การประสานงาน (Co – Ordination)  
5. การควบคุมและติดตามดูแลการปฏิบติังาน (Controlling)37 
3.8 กระบวนการบริหารของสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (American 

association of school administrator) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารไว ้5 ประการ 
คือ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบติังานใน
อนาคตให้ตรงเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยก าหนดงานท่ีจะท าวิธีการและวตัถุประสงค์ของงานนั้นๆไว้
ล่วงหนา้ 

2. การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา
ก าหนดตวับุคคลและวสัดุทุกชนิดท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานตามแผน 

                                                        
36ศิริยา โถแกว้, “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา 

จงัหวดัสมุมทรปราการ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั     
ราชภฎัธนบุรี), 2549, 168 หนา้. 

37เร่ืองเดียวกนั, 168 หนา้. 
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3. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวญักระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหผ้ลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

4. การประสานงาน (Co – Ordination)  
5. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบติังานทุกระยะให้

ทราบผลของการปฏิบติังานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางแกไ้ขทุกระยะและการประเมินขั้น
สุดทา้ย เพื่อเปรียบเทียบผลงานกบัผลงานท่ีควรจะไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวต้ั้งแต่ตน้เพื่อวางแผนใหม่
ส าหรับการปฏิบติังานในอนาคต38 

สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษาเป็นวิธีการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาท่ีต้องอาศยักระบวนการท่ีส าคญั 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน
และการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

4. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
วันทนา เมืองจันทร์ กล่าวว่า จากผลการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให ้พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จได้
แสดงบทบาทต่างๆ ไวห้ลายประการเช่น 

1. บทบาทของผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าผูบ้ริหารสถานศึกษามีหน้าท่ีโดยตรงในการจดัให้
สถานศึกษามีปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ระดับ
กระทรวง เพื่อเป็นการช้ีน าแนวทางการท างานการก าหนดยุทธวิธีและวิธีปฏิบัติงานเป็นผู ้มี
อุดมการณ์ในการท างานรู้วิธีน าเทคโนโลยีนวตักรรมทางการศึกษามาพฒันาการเรียนการสอนเป็น
ผูน้ าทางวิชาการรวมทั้งสร้างขวญัก าลงัใจตลอดจนจูงใจประสานงานให้มีประสิทธิภาพและส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษา 

2. บทบาทในการด าเนินการเร่ิมตั้งแต่การยึดนโยบายมาเป็นหลกัในการจดัการศึกษา การ
ก าหนดคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนค านึงถึงหลักสูตรการเรียนการสอน ด าเนินการให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ครูผูส้อน บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและ
นกัเรียนมีส่วนรับรู้นโยบายของหน่วยงานมีการจดัท าธรรมนูญของโรงเรียนและจดัให้มีการจดัท า

                                                        
38สมาคมผูบ้ริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา ธีระรัตน์  กิจจารักษ,์ เอกสารค าสอนวิชาการ

บริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ์ : สถาบนัราชภฏัเพชรบูรณ์, 2542), หนา้  67. 
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แผนหรือมีการวางแผนการท างานอย่างมีระบบใช้หลกัการบริหารงานแบบประชาธิปไตยมีการ
กระจายงาน กระจายอ านาจ การมอบหมายงานโดยเนน้การท างานเป็นทีม 

3. บทบาทในการปรับปรุงเสริมแต่งความกา้วหนา้ผูบ้ริหารท่ีประสบผลส าเร็จทุกคนจะมี
คุณธรรมประจ าใจเสมอยิ้มแยม้แจ่มใสรักและพฒันาอาชีพอุทิศตนแก่นักเรียนอุทิศตนให้แก่การ
ท างานสร้างบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียนปลูกฝังความสามคัคีในหมู่คณะ 

4. บทบาทในฐานะนกัพูดเป็นนกัพูดท่ีมีศิลป์และเป็นนกัฟังท่ีดีทกัษะการพูดของผูบ้ริหาร
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นเพราะสัมพนัธ์กบัการส่ือความหมายซ่ึงมีทั้งทกัษะการพูดเพื่อประสานงาน การ
บรรยาย การสอน การนิเทศ การให้ค  าปรึกษาแนะน า แกไ้ขปัญหา รวมทั้งทกัษะการพูดเพื่อสร้าง
ขวญัและก าลงัใจ 

5. บทบาทในฐานะผูเ้ขา้สังคมได้ดีผูบ้ริหารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้กบัสังคมได้อย่าง
เหมาะสมผูบ้ริหารจะตอ้งสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนมีมารยาทงามอยา่งไทย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้าง
ความประทบัใจเม่ือแรกเห็นได ้

6.  บทบาทในการช่วยเหลือเก้ือกูลผู ้ร่วมงานด้วยการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจความเป็นเพื่อนมนุษยผ์ูร่้วมทุกขด์ว้ยกนั 

7. บทบาทในการสร้างศรัทธาค่านิยมการสร้างศรัทธานั้นท ายากผูบ้ริหารจะต้องสร้าง
ศรัทธาความเช่ือมัน่ความไวว้างใจในตวัผูบ้ริหารใหค้รูผูส้อนบุคลากรทางการศึกษานกัเรียนรวมทั้ง
ผูป้กครองชุมชนศรัทธายกย่อง โดยการสร้างผลงานให้เกิดกบันักเรียนผลท่ีตามมาคือการได้รับ
ความร่วมมือในการพฒันาสถานศึกษาทั้งจากชุมชนภาคเอกชนและประชาชน 

8. บทบาทนักริเร่ิมสร้างสรรค์ผู ้บริหารท่ีประสบผลส าเร็จส่วนมากจะเป็นนักริเร่ิม
สร้างสรรคผ์ูบ้ริหารเหล่าน้ีจะเพียรพยายามสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคไ์ดแ้ก่การสนบัสนุนและส่งเสริมส่ิงใหม่ๆ ข้ึนในสถานศึกษาเช่น การคน้ควา้วิจยัดา้นส่ือ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษาตลอดจนการสร้างรูปแบบการจดัการบริหารการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

9. บทบาทในการเปล่ียนแปลงการพฒันาเป็นบทบาทท่ีผูบ้ริหารต้องใช้ความอดทนใช้
จิตวิทยาสูงในการท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคลากรในสถานศึกษาไปในทางบวกรวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานของบุคลากรโดยการสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีดีให้เกิดข้ึนและ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการท างาน 
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10. บทบาทในการก าหนดวสิัยทศัน์ผูบ้ริหารท่ีประสบผลส าเร็จจะเป็นบุคคลท่ีมองการไกล 
กล้าเส่ียงเพื่อความเจริญและเอาชนะอุปสรรคเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยอาศัยความฉับไว
กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาสถานศึกษาใหก้า้วไกลน าหนา้อยูต่ลอดเวลา39 

ผลจากการศึกษาของ มินส์เบิร์ก (Minzberg) พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะแสดงบทบาท
ออกมา 10 บทบาทยอ่ยภายใตบ้ทบาทหลกั 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มบทบาทเชิงสัมพนัธ์บุคคล (Interpersonal roles) เป็นบทบาทท่ีเกิดข้ึนจากอ านาจ
และสถานะต าแหน่งแบบเป็นทางการเป็นบทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหารเป็นศูนยร์วมประสาท (Nerve 
center) ขององคก์ารประกอบดว้ย 

1.1 บทบาทเป็นสัญลกัษณ์ขององค์การ (Symbolic or figurehead) ปฏิบติัตาม
ระเบียบแบบแผน ประเพณี หรือพิธีการขององคก์าร เช่น บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการมอบ
วฒิุบตัรแก่ผูจ้บการศึกษา เป็นตน้ 

1.2 บทบาทเป็นผูน้ าองค์การ (Leader) มุ่งการอ านวยการ การจูงใจ การติดตาม
ส่ือสารและการควบคุมเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

1.3 บทบาทเป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์ (Liaison) กบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก
องคก์ารเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 

2. กลุ่มบทบาทเชิงสารสนเทศ (Informational roles) เป็นบทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหารเป็น
ศูนยก์ลางของขอ้มูลข่าวสารทั้งในฐานะผูรั้บและผูส่้งประกอบดว้ย 

2.1 บทบาทเป็นผูก้  ากบัติดตามผล (Monitor) ให้ไดข้อ้มูลข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร 

2.2 บทบาทเป็นผูเ้ผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Dissemination) ได้รับทั้งภายในและ
ภายนอกใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร 

2.3 บทบาทเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ (Spokesperson) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องคก์ารต่อบุคคลภายนอกองคก์าร 

3. กลุ่มบทบาทเชิงตดัสินใจ (Decisional roles) เป็นบทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหารเป็น นัก
ตดัสินใจ (Decision maker) อนัสืบเน่ืองจากบทบาทสองกลุ่มแรก ประกอบดว้ย 

                                                        
39วนัทนา  เมืองจันทร์, บทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางการบริหาร

สถานศึกษา, (วารสารวทิยาจารย ์ ปีท่ี 10 : สิงหาคม 2543), หนา้ 10-15. 
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3.1 บทบาทเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) มุ่งการริเร่ิมสร้างสรรค์ให้เกิดส่ิง
ใหม่ๆ ในองคก์ารอยูเ่สมอ 

3.2 บทบาทเป็นผูข้จดัส่ิงก่อกวน (Disturbance handier) โดยแกปั้ญหาเม่ือองคก์าร
เผชิญส่ิงรบกวนเม่ือไม่คาดหวงัอยา่งฉบัไวแต่ไดผ้ล 

3.3 บทบาทเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากร (Allocator) ใหแ้ก่ส่วนต่างๆในองคก์าร 
3.4 บทบาทเป็นนกัเจรจาต่อรอง (Negotiator) กบับุคคลอ่ืนหรือองคก์ารอ่ืนเพื่อให้

ไดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร40 
สรุปสาระส าคญัของบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดด้งัน้ี คือ 
 1. บทบาทในฐานะผูบ้ริหาร 
 2. บทบาทในฐานะผูน้ าทางวิชาการ 
 3. บทบาทในฐานะเป็นหวัหนา้ของกลุ่ม 

 

2.3 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้กรอบของหลกัธรรมาภิบาลตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ประกอบไปด้วยหลัก 6 
ประการ ซ่ึงจากไดศึ้กษาเร่ืองราวความเป็นมาความหมายและความส าคญัและองค์ประกอบของ
หลกัธรรมาภิบาลสามารถสรุปสาระส าคญัของหลกัการแต่ละหลกัการได ้ดงัน้ี 

2.3.1 หลกันิติธรรม  
 ความหมายของนิติธรรมบุคคลหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ให้ความหมายหลกันิติธรรมไว้
ดงัน้ี 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  ให้ความหมายว่าหลกันิติธรรมคือการใช้กฎหมายเป็นบรรทดั
ฐานและทุกคนเคารพกฎหมายโดยท่ีกรอบของกฎหมายท่ีใชใ้นประเทศตอ้งมีความยุติธรรมและถูก
บงัคบัใชก้บัคนกลุ่มต่างๆ อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั41 

                                                        
40 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 4,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ทิพยว์สุิทธ์ิ, 2546), หนา้ 5 - 7. 
41เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, การพัฒนาประชาคมเมืองเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่, (รัฐสภา

สาร  ปี 4(9) : 1  – 3; กนัยายน 2541), หนา้ 1-3. 
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มนตรี กนกวารี ให้ความหมายว่า หลกันิติธรรมเป็นหลกัการปกครองภายใตก้ฎหมายท่ี
ควบคุมไปถึงเร่ืองการตรากฎหมายให้ทนัสมยัและเป็นธรรมรวมทั้งเป็นท่ียอมรับของสังคม และ
สังคมยนิยอมพร้อมใจในการปฏิบติัตามกฎหมาย42 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ให้ความหมายตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ว่าหมายถึง การตรา
กฎหมายท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม การบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย การก าหนดกฎกติกา และการปฏิบติั
ตามกติกาท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยติุธรรมของสมาชิก43 

สรุปไดว้า่นิติธรรม หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ กติกา ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องค์การโดยยึดถือความยุติธรรม ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและความชอบธรรมตวัช้ีวดัดา้น
นิติธรรม  
 จากการศึกษาดา้นนิติธรรมมีบุคคล หน่วยงานและองค์กรท่ีกล่าวถึงตวัช้ีวดัของนิติธรรม 
ไวด้งัน้ี 
 เชาวนะ ไตรมาส เสนอวา่ ตวัช้ีวดัหลกันิติธรรมประกอบดว้ยกฎท่ีจ าเป็นรองรับโดยไม่ให้
กฎหมายท าลายกฎเสียเองมีการบงัคบัใช้ไดโ้ดยไม่ให้มีช่องโหว่ในการใช้กฎมีความถูกตอ้งโดย
ไม่ใหส้นองเป้าหมายของผูถื้อและใชก้ฎเสียเองเหนือกวา่เป้าหมายของกฎ44 
 สถาบันพระปกเกล้า เสนอวา่ เม่ือพิจารณาตวัช้ีวดัท่ีอยูใ่ตป้ระเด็นความชอบธรรมหมายถึง 
หลกันิติธรรมมีตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัหลกักฎหมายคือการยึดถือหลกัและปฏิบติัตามแนว
ของกฎหมายอย่างถูกต้องและรัดกุม การป้องกันและปราบปรามการใช้เงินไปในทาง มิชอบ 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ มีความเป็นธรรมสามารถป้องกันคนดีและลงโทษคนไม่ดีได้ การ
ปฏิรูปกฎหมายอย่างสม ่าเสมอให้เหมาะสมกบัสภาพการท่ีเปล่ียนไปการด าเนินงานของกระบวร

                                                        
42มนตรี  กนกวารี, รัฐธรรมนูญการสร้างธรรมรัฐในองค์การอิสระ, 25 ธันวาคม 2555,  

http://www.pub-law.net/article/ac140447.html., 29 พฤศจิกายน 2551.  
43ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ,  

(กรุงเทพมหานคร : ไอเดียสแควร์, 2548), หนา้ 9. 
44เชาวนะ  ไตรมาศ, การน าระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิกับ

การบูรณาการ การบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางพิสัยสามารถของคนและองค์การ 
(Good  Governance and Application through Performance Measurement  :  A 
Competency  Achievement of Men &  Organization), 25 ธันวาคม 2555, 
http//www.mindeyephoto.com/ebook/polpacon5/10/10_001.pdf, 23 พฤศจิกายน 2551 
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ยุติธรรมและได้รับการยอมรับจากประชาชนสิทธิของผูต้อ้งหาในการต่อสู้คดีและความเท่าเทียม
ของสิทธิหญิงและชาย45 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ก าหนดตวัช้ีวดัหลกันิติธรรมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นนิยามส าหรับการใชง้านเพื่อให้มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีชดัเจนไดแ้ก่ การให้ความส าคญั
ต่อกระบวนการตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการและได้รับความชอบจากประชาชนการให้ความรถแก่ประชาชนเก่ียวกับกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและประสิทธิผลในการบงัคบัใช้46 

กิจกรรมเสริมสร้างดา้นนิติธรรมมีบุคคล หน่วยงาน และองค์กรท่ีกล่าวถึงการเสริมสร้าง
หลกันิติธรรมไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กล่าวว่า ธรรมาภิบาลและความสุจริตในการบริหารกิจการบา้นเมือง 
เป็นหวัใจส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ จึงสมควรให้องคก์รต่างๆ รวมตวักนัเป็น
สภาสุจริตธรรมแห่งชาติเพื่อท าหนา้ท่ีปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมใหม่ท่ีสร้างธรรมาภิบาลของทุก
ภาคส่วน โดยเนน้ความสุจริตสร้างดชันีวสัดุจริตธรรมสร้างเครือข่ายสุจริตธรรมและติดตามรายงาน
ผลความเป็นไปเก่ียวกบัธรรมาภิบาล47 
 อรชร พรประเสริฐ กล่าวถึง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรับด าเนินงานตามภาระหน้าท่ี
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลแต่เน่ืองจากธรรมาภิบาลไม่สามารถเกิดข้ึนเองไดต้อ้งมีการเสริมสร้างให้
เกิดข้ึน โดยหลกันิติธรรมนั้นสามารถเสริมสร้างให้เกิดข้ึนไดใ้น 3 ระดบั คือระดบัประเทศ ระดบั
ภาครัฐ และระดบัองคก์ร48 

สรุปไดว้่า ตวัช้ีวดัดา้นนิติธรรมประกอบดว้ยการประชาพิจารณ์เก่ียวกบัขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ี
จะใช้ในหน่วยงานการแบ่งแยกอ านาจท่ีชดัเจนขอ้บงัคบัต่างๆ ถูกตอ้งตามกฎหมายการด าเนินงาน

                                                        
45สถาบนัพระปกเกลา้, ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล. (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกลา้,  

2544), หนา้  50. 
46สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท าตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการบริหารงาน, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2547), หนา้  31. 

47เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 219-220. 
48อรชร  พรประเสริฐ, การสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ, (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลยั    

ราชภฏัอุบลราชธานี, 2549), หนา้ 58. 
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ของกระบวนการยุติธรรมและไดรั้บการยอมรับจากประชาชนกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ มีความ
เป็นธรรมสามารถป้องกนัคนดีและลงโทษคนไม่ดีไดป้ฏิรูปกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอใหเ้หมาะสมกบั
สภาพการท่ีเปล่ียนไปส าหรับการเสริมสร้างหลกันิติธรรมนั้นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน จะตอ้งร่วมมือกนัอย่างจริงจงัและตอ้งมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเน่ืองจากถา้
องคก์รทุกภาคส่วนมีการบริหารจดัการท่ีดีจะช่วยสนบัสนุนการบริหารจดัการท่ีดีระดบัประเทศ 

2.3.2 ด้านหลกัคุณธรรม 
ความหมายของคุณธรรมจากการศึกษาความหมายของคุณธรรมมีบุคคล หน่วยงาน และ

องคก์รต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายของคุณธรรมไว ้ดงัน้ี 
 พระมหาอดิศร ถิรสีโล ให้ความหมายของคุณธรรมว่า หมายถึงความดีสูงสุดอันเป็น
เคร่ืองหมายเหน่ียวร้ังควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออก เพื่อสนองความปรารถนา49 
 เจริญ เจษฎาวลัย์ กล่าววา่ คุณธรรมแห่งความซ่ือสัตยสุ์จริตคือพื้นฐานแห่งความไวว้างใจท่ี
คนเรายอมใหก้บัใครเขานั้นคนผูท่ี้สมควรไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดก็คือคนผูซ่ึ้งมีคุณธรรมแห่ง
ความซ่ือสัตยสุ์จริต50 
 สัญญา สัญญาววิฒัน์ กล่าววา่ คุณธรรมมีความหมายกวา้งหมายความวา่ความดีความงามท่ี
ไม่ใช่ความสวยเท่านั้นผูมี้คุณธรรมคือผูมี้คุณงามความดีมีความประพฤติดีมีจริยธรรม มีธรรมจริยา51 
 สรุปได้ว่า คุณธรรมหมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซ่ือสัตย์ จริงใจ 
ความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี ความมีน ้าใจ เสียสละ เคารพนบนอบและสุภาพอ่อนโยน 

คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารมีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ไดก้ล่าวถึงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร 
ไวด้งัน้ี 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดก้ล่าวถึง หลกัทศพิธราชธรรมหรือธรรม 10 ประการซ่ึงเป็นธรรม
ส าหรับพระมหากษตัริยทุ์กพระองคต์ลอดจนผูบ้ริหารราชการแผน่ดินตอ้งยดึถือประกอบดว้ย 

1. ทาน หมายถึง การใหส่ิ้งของ 
 2. ศีล หมายถึง ความประพฤติดีงาม 

                                                        
49พระมหาอดิศร  ถิรสีโล, คุณธรรมส าหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสพร้ินต้ิงเฮา้ส์,  

2540), หนา้  57. 
50เจริญ เจษฎาวลัย์, การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล  Setting Good Governance 

Standards, (กรุงเทพมหานคร : พอดี, 2545 ), หนา้ 129. 
51สัญญา  สัญญาวิวฒัน์, คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาประเทศ, พิมพ์คร้ังท่ี 2,  

(กรุงเทพมหานคร : เจา้พระยาการพิมพ)์, หนา้  277. 
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 3. ปริจาคะ หมายถึง ความเสียสละการบริจาค 
 4. อาชวะ หมายถึง ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง 
 5. มทัทวะ หมายถึง ความอ่อนโยน 
 6. ตปะ หมายถึง ความทรงเดชเผากิเลสตนัหา 
 7. อกัโกธะ หมายถึง ความไม่โกธร 
 8. อวหิิงสา หมายถึง ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน 
 9. ขนัติ หมายถึง ความอดทน 
 10. อวโิรธนะ หมายถึง ความไม่คลาดธรรม 
 เจริญ เจษฎาวัลย์ จริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การควรมีประกอบดว้ยความซ่ือตรง ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ความมีศีลธรรม ความยุติธรรม การรักษาค ามัน่สัญญา การไม่ขดัแยง้ผลประโยชน์ 
การปฏิบติัตามกฎหมายละขอ้บงัคบั การรักษาช่ือเสียงและศกัด์ิศรี52 
 สถาบันพระปกเกล้า เสนอว่า หลักคุณธรรมประกอบด้วยหลักย่อยๆ คือการปลอดการ
ทุจริต การปลอดภยัจากการท าผิดวินัยและการปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีนิยมและมี
จรรยาบรรณ53 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ก าหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพซ่ึงถือไดว้า่เป็นหลกัการปฏิบติั
ตามหลกัคุณธรรมมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 
 1. จรรยาบรรณต่อตนเองประกอบด้วยต้องมีวินัยในตนเองพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ 
บุคลิกภาพและวสิัยทศัน์ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเ่สมอ 
 2. จรรยาบรรณต่อวชิาชีพประกอบดว้ยตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 

3. จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการประกอบดว้ย ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้
ก าลังใจแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้าตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ย
ความบริสุทธ์ิใจตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งกาย วาจาและจิตใจตอ้งไม่กระท าตนปฏิปักษ์
ต่อการเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์และรู้รับบริการ ตอ้งให้บริการ

                                                        
52เร่ืองเดียวกนั, หนา้  53-55. 
53สถาบนัพระปกเกลา้, ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกลา้,  

2544), หนา้ 62. 
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ดว้ยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
 4. จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพประกอบดว้ยพึ่งช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั
อยา่งสร้างสรรคโ์ดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
 5. จรรยาบรรณต่อสังคมประกอบด้วยพึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์และ
พฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข54  

ตวัช้ีวดัคุณธรรมมีบุคคลหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ก าหนดตวัช้ีวดัคุณธรรมท่ีแตกต่างกนั
ไปตามลกัษณะและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 
 โสมนัส ณ บางช้าง ความซ่ือสัตยสุ์จริตซ่ึงเป็นคุณธรรมอีกประการหน่ึงเป็นการบริหาร
กิจการอยา่งตรงไปตรงมาการรายงานผลการด าเนินงานตอ้งถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงความน่าเช่ือถือของ
รายงานจะข้ึนอยูก่บัความซ่ือสัตยสุ์จริตของผูบ้ริหาร55 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก าหนดตวัช้ีวดัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่า
จะตอ้งประกอบดว้ยความถูกตอ้งความซ่ือตรงในการน าเสนอและอนุมติัโครงการต่างๆ ผูบ้ริหาร
และพนักงานมีความประพฤติและการปฏิบัติท่ีถูกต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตไม่ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์มีกระบวนการส่งเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริตในการท างานของทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร
ไดรั้บการเลือกตั้งโดยสุจริตไม่มีขอ้กล่าวหาหรือมีเร่ืองร้องเรียน56 

สรุปไดว้า่ คุณธรรมของผูบ้ริหารมีองคป์ระกอบส าคญัอยู ่3 องคป์ระกอบคือ ความซ่ือสัตย์
สุจริต การไม่ท าผิดระเบียบวินยั และการไม่ท าผิดจรรยาบรรณ  ส่วนตวัช้ีวดัคุณธรรมของแต่ละ
หน่วยงานนั้นจะแตกต่างกนัออกไปส าหรับการบริหารสถานศึกษาจะเนน้การยึดมัน่ในความถูกตอ้ง
ดีงาม ความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั ให้ความยุติธรรมในการปฏิบติังานแก่ทุกคน
อยา่งเท่าเทียมกนั 

                                                        
54ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เล่ม 1,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), หนา้ 174-175. 
55โสมนสั  ณ  บางชา้ง, Good Governance (การก ากบัดูแลทีด่ี),  (วารสารนกับริหาร ปีท่ี 21 

(3) :  กรกฎาคม – กนัยาย , 2544), หนา้ 50. 
56สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท าตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการบริหารงาน,  
(กรุงเทพมหานคร : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2547), หนา้  31. 
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 2.3.3 ด้านหลกัความโปร่งใส 
 ความหมายของความโปร่งใสจากการศึกษาความหมายของหลกัความโปร่งใส มีบุคคล 
หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายของความโปร่งใสไวด้งัน้ี 
 สุดจิต นิมิตกุล ให้ความหมายวา่ ความโปร่งใส คือขอ้มูลต่างๆ ตอ้งตรงกบัขอ้เท็จจริงของ
การด าเนินการและสามารถตรวจสอบได ้มีการด าเนินการท่ีเปิดเผยชดัเจนและเป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว้57 
 บุษบง ชัยเจริญวฒันะ และบุญมี ลี ้ให้ความหมายวา่ คือการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย 
กระบวนการท างานกฎเกณฑ์กติกาและความตั้งใจจริงในการบริหารงานของรัฐต่อสาธารณชน มี
ความเป็นอิสระในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสู่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง58 
 สถาบันพระปกเกล้า ใหค้วามหมายของความโปร่งใสวา่ หมายถึงพฤติกรรมท่ีรู้เห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเจา้หนา้ท่ีของรัฐอาศยัอ านาจหนา้ท่ีกระท าการใดเพื่อประโยชน์สาธารณะ59 
 สรุปไดว้า่ ความโปร่งใสหมายถึงการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานหรือองค์การในทุกเร่ือง 
อย่างถูกตอ้งตรงไปตรงมาตามขอ้เท็จจริงของการด าเนินงานสามารถตรวจสอบได้มีความชดัเจน
และเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก 

องคป์ระกอบของความโปร่งใสจากการศึกษาองคป์ระกอบของความโปร่งใสมีบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆ เสนอองคป์ระกอบของความโปร่งใสไวด้งัน้ี 
 อานันท์ ปันยารชุน กล่าววา่ องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความโปร่งใสประกอบดว้ย 
สังคมต้องสามารถเข้าถึงข่างสารท่ีถูกต้องทันเหตุการณ์และครบสมบูรณ์สังคมต้องมีกลไกท่ี
ตรวจสอบได ้มีกระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นอิสระมีส่ือท่ีเป็นอิสระและสังคมตอ้งสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนส่วนรัฐตอ้งมีเหตุผลท่ีสามารถอธิบายการตดัสินใจและการกระท าต่างๆ ได้60 

                                                        
57สุดจิต  นิมิตกุล, ปกครองที่ดี (Good Governance), (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์  

2543), หนา้ 13-14. 
58บุษบง  ชัย เ จ ริญวัฒนะและ บุญมี  ล้ี ,  รายงานการวิ จั ยตั ว ช้ี วั ดธรรมาภิบ าล ,  

(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกลา้, 2544), หนา้ 51. 
59เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 2-27. 
60เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 41. 
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เกษม วัฒนชัย กล่าวว่า การยึดหลักความโปร่งใส จะต้องอธิบายได้ด้วยเหตุผลและมี
กฎหมายก ากบั61 
 นันทชาติ ศุภมงคล กล่าวว่า ความโปร่งใสในการปฏิบติังานควรเร่ิมจากการสร้างความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัการปรับปรุงกลไกการท างานขององคก์รใหโ้ปร่งใสตรวจสอบได ้ประชาชน
มีอิสระในการส่ือสารและสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม62 
 สถาบันพระปกเกล้า เสนอวา่ หลกัความโปร่งใสประกอบดว้ยไวว้างใจเปิดเผยขอ้มูลเขา้ถึง
ขอ้มูลและกระบวนการตรวจสอบ63 

ตวัช้ีวดัความโปร่งใสจากการศึกษาตวัช้ีวดัความโปร่งใสมีบุคคลและหน่วยงานท่ีก าหนด
ตวัช้ีวดัไว ้ดงัน้ี 
 เจริญ เจษฎาวัลย์ เสนอว่า ความโปร่งใสท่ีรัฐควรมีในเร่ืองต่อไปน้ีการประกาศนโยบาย
ดา้นต่างๆ อยา่งเปิดเผยและเพียงพอการก าหนดกระบวนการวธีิการปฏิบติัให้มีความชดัเจน การเปิด
โอกาสให้ประชาชนหรือองค์กรอิสระสามารถตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้ตามความ
เหมาะสมการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัระหว่างฝ่ายต่างๆ อย่างเต็มท่ีและโดยเสรีในการเปิด
ทางเลือกใหมี้การแข่งขนัเพื่อก าหนดทางเลือกของสังคมและการจดัใหมี้การเลือกตั้งผูแ้ทนในระดบั
ต่างๆ อยา่งโปร่งใสและบริสุทธ์ิยติุธรรม64 
 ส่วนดชันีช้ีวดัความโปร่งใส เพื่อวดัคอรัปชัน่ในสังคมไทยมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ 4 ตวัแปร 
คือความโปร่งใสดา้นโครงสร้าง ความโปร่งใสดา้นการให้คุณ ความโปร่งใสดา้นการให้โทษ และ
ความโปร่งใสดา้นการเปิดเผย 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ก าหนดตวัช้ีวดัความโปร่งใสเพื่อการจดัเก็บขอ้มูลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวด้งัน้ีคือให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกดว้ยภาษาท่ีง่าย

                                                        
61เกษม  วฒันชยั, ธรรมาภิบาลกบัคอรัปช่ันในสังคมไทย,  (กรุงเทพมหานคร : อมัรินทร์ปริ

นต้ิงแอนดพ์บัลิสซ่ิง, 2546), หนา้  4. 
     62นนัทชาติ  ศุภมงคล, ค าให้สัมภาษณ์เร่ืองธรรมรัฐในการบริหารองค์กร, (วาระสารนัก
บริหาร ปีท่ี 21), หนา้ 16-18. 

63เร่ืองเดียวกนั, หนา้  2-28. 
64เจริญ  เจษฎาวลัย์, การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล  Setting Good Governance 

Standards, (กรุงเทพมหานคร : พอดี, 2545), หนา้ 148. 
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ต่อความเขา้ใจมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบการท างานและความชอบธรรมถูกตอ้งของ
กิจกรรมท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงาน65 
 สรุปวา่ องค์ประกอบของความโปร่งใสประกอบดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลความไวว้างใจการ
เข้าถึงข้อมูล กระบวนการตรวจสอบข้อมูล การมีหลักฐานก ากับและสามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบการด าเนินงาน ส่วนตวัช้ีวดัความโปร่งใสประกอบด้วยการประกาศนโยบายด้านต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างเปิดเผยและเพียงพอการก าหนดกระบวนการและวิธีการปฏิบติังานให้มีความ
ชดัเจนบุคลากรและประชาชนมีสิทธิรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งกวา้งขวางการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานไดต้ามความเหมาะสม และการจดัให้มีการเลือกตั้งผูแ้ทนในระดบัต่างๆ อย่างโปร่งใส
และบริสุทธ์ิยติุธรรม 
 2.3.4 ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมมีบุคคล หน่วยงาน และองคก์รต่างๆ ให้ความหมายของการ
มีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 

เฉลิม เกิดโมลี กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงการท่ีประชาชนได้ใชคุ้ณสมบติัส่วนตวัใน
ดา้นความรู้ความสามารถและทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ขา้ไปร่วมการตดัสินใจในขั้นตอนต่างๆ ดว้ยตนเอง 
หรือองคก์รท่ีประชาชนจดัตั้งข้ึนอยา่งมีเสรีภาพและเสมอภาค66 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2542 
ก าหนดว่าหลกัการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความเห็นใน
หารตดัสินใจปัญหาส าคญัของประเทศไม่ว่าด้านการแสดงความคิดเห็นการไต่สวนสาธารณะ 
ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
 
 

                                                        
65สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท าตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการบริหารงาน,  
(กรุงเทพมหานคร : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2547), หนา้ 31. 

66เฉลิม เกิดโมลี, แนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,2543), 
หนา้ 13-14. 
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กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรูปแบบหน่ึง
ของแนวความคิดในการกระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนทอ้งถ่ินทั้งน้ีเพราะประชาชนใน
ทอ้งถ่ินคือผูท่ี้รู้ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินตนเองดีกวา่ผูอ่ื้น67 
 สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมหมายถึงการให้บุคคลในหน่วยงานหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มา
มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจมีส่วนในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานรวมถึงการรับผิดชอบ
จากผลการด าเนินงานนั้น 
 ระดับการมีส่วนร่วม 
 ระดบัการมีส่วนร่วมอาจแบ่งไดห้ลายวิธีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละความละเอียดของการ
แบ่งเป็นส าคญัดงัมีบุคคลและหน่วยงานไดแ้บ่งระดบัการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 
 เฉลมิ เกดิโมล ีกล่าวถึง ระดบัการมีส่วนร่วมเป็น 3 ระดบัคือร่วมคิดตดัสินใจคือตอ้งทั้งร่วม
คิดและตอ้งมีอ านาจตดัสินใจในระดบัท่ีแน่นอนระดบัหน่ึง ร่วมท าคือร่วมในขั้นตอนการด าเนินการ
ทั้งหมดและร่วมสนบัสนุนอาจเป็นไปไดต้ั้งแต่ใหข้อ้มูลข่าวสารถึงการสนบัสนุนทรัพยากรบริการ68 
 สถาบันพระปกเกล้า แบ่งระดบัขั้นขั้นการมีส่วนร่วมเป็น 6 ระดบัโดยเร่ิมตั้งแต่การให้
ขอ้มูลแก่ประชาชนซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีง่ายและประชาชนจ านวนมากสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได้
มากโดยการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ อาทิการประชาสัมพนัธ์ในวิธีต่างๆ ไปจนถึงขั้นตอนของการมีส่วน
ร่วมในระดบัขั้นสูงต่อไป อาทิการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนการขอค าปรึกษาการร่วม
การตดัสินใจ การวางแผน การร่วมปฏิบติั และการควบคุมติดตามผล ดงัน้ี 
 1. ระดบัการให้ขอ้มูลเป็นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างผูว้างแผนโครงการกบัประชาชนเพื่อให้ขอ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบัการตดัสินใจของผู ้
วางแผนโครงการและยงัเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งในเร่ืองใดๆ เช่น การ
แถลงข่าวการแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและการท าหนงัสือพิมพใ์หข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ 
 2. ระดบัรับความคิดเห็นจากประชาชนเป็นระดบัขั้นสูงกว่าระดบัแรกกล่าวคือผูว้างแผน
โครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากข้ึนและประเด็นในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งข้ึนเช่นการส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวกับการริเร่ิม

                                                        
67กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, เอกสารประกอบการสัมมนาวันส่ิงแวดล้อมไทยเร่ือง

การมีส่วนร่วม ของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2543),      
หนา้ 1. 

68เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 3. 
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โครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเก่ียวกบัโครงการต่างๆ แลว้ขอความคิดเห็นจาก
ผูฟั้ง เป็นตน้ 
 3. ระดบัการปรึกษาหารือเป็นระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสูงกว่าการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชนเป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผูว้างแผนโครงการและ
ประชาชนเพื่อประเมินความกา้วหนา้หรือระบุประเด็นหรือขอ้สงสัยต่างๆ เช่น การจดัประชุม การ
จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการและการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นเป็นตน้ 
 4. ระดบัการวางแผนร่วมกนัเป็นระดบัท่ีสูงกวา่การปรึกษาหารือคือเป็นเร่ืองการมีส่วนร่วม
การมีขอบเขตกวา้งขวางมากข้ึนมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการวางแผนโครงการและผลท่ีเกิดข้ึน
จากการด าเนินการเหมาะสมท่ีจะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุ่งยากและมีขอ้โตแ้ยง้
มาก 
 5. ระดบัการร่วมปฏิบติัคือเป็นระดบัท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการกบัประชาชนร่วมกนัด าเนิน
โครงการเป็นขั้นตอนการด าเนินโครงการไปปฏิบติัร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 6. ระดบัการควบคุมโดยประชาชนเป็นระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชนเพื่อ
แกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีมีอยูท่ ั้งหมด เช่น การลงประชามติ69    
 ตัวช้ีวดัการมีส่วนร่วม 
 จากการศึกษาตวัช้ีวดัการมีส่วนร่วม มีบุคคล และหน่วยงาน ท่ีก าหนดตวัช้ีวดัการมีส่วน
ร่วมไว ้ดงัน้ี 
 เชาวนะ ไตรมาศ เสนอว่า ตัวช้ีวดัหลักการมีส่วนร่วมได้แก่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
นโยบาย แผนงานและงบประมาณเขา้ถึงการปฏิบติังานและการมีส่วนร่วมการตดัสินใจเขา้ถึงการ
ก ากบัควบคุมผลกระทบมาตรฐาน เป้าหมาย และการประเมินผล70 
 สถาบันพระปกเกล้า เสนอตวัช้ีวดัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.) วา่ประกอบดว้ยฝ่ายบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลใชก้ลไก
ประชาพิจารณ์ในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนหรือไม่มีการ
จดัเวทีไต่สวนขอ้ขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกบัประชาชนมีการลงประชามติในโครงการท่ีไม่สามารถ
หาฉันทามติได ้ให้ประชาชนเขา้ร่วมฟังการประชุมของสภาการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

                                                        
69เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 243-244. 
70เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 1. 
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และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัท าแผนพฒันาต าบลเพื่อท าขอ้บงัคบังบประมาณ
ประจ าปี 71  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไดก้  าหนดตวัช้ีวดัของการมีส่วนร่วมไดแ้ก่สนบัสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพฒันา และร่วมจดัท าแผนพฒันาให้ประชาชน
รับรู้และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการท างานและมีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปปฏิบติัมากนอ้ยหรือไม่72 
 ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
 จากการศึกษาหลกัการมีส่วนร่วม มีบุคคล หน่วยงานไดเ้สนอลกัษณะการมีส่วนร่วมไว ้
ดงัน้ี  
 ธีระ  รุญเจริญ กล่าวว่า ผูบ้ริหารท่ีใช้หลกับริหารมีส่วนร่วมจะเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมี
บทบาทในการพิจารณาปัญหาและตดัสินใจร่วมกนั และร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานและได้
เสนอแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 5 ประการคือการช้ีแนะ
และเสนองานการให้กลุ่มเสนอแนวความคิดเห็นการให้กลุ่มควบคุมกับเองจัดให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็น73 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ผูบ้ริหารการศึกษามีกรอบใน
การปฏิบติัตนและปฏิบติังานในหน้าท่ีในมาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์74 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดบั คือระดบัการวางแผน ระดบัการ
ปฏิบติัหรือการด าเนินการ ระดับการตรวจสอบติดตาม และระดบัการร่วมปรับปรุงแก้ไข ส่วน
ตวัช้ีวดัในการมีส่วนร่วมประกอบดว้ยการร่วมก าหนดทิศทางการพฒันาของหน่วยงานหรือร่วม
วางแผน การร่วมด าเนินงานปฏิบติักิจกรรมตามแผน การร่วมตรวจสอบในการด าเนินงาน การร่วม

                                                        
71เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 43-61. 
72

 เร่ืองเดียวกนั , หนา้ 31. 
73

 ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร  
: ข่าวฟ่าง, 2548), หนา้ 112-116. 

74ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เล่ม 1,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), หนา้ 1-33. 
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แสดงความคิดเห็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและลกัษณะของการมีส่วนร่วมสามารถกระท าไดห้ลาย
ระดบัแตกต่างกนัไปตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและเจตนารมณ์ของการมีส่วนร่วมเช่น มี
การให้ขอ้มูลข่าวสารมีการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งมีการให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจและมีการพฒันาความสามารถในการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 2.3.5 ด้านหลกัความรับผดิชอบ  
 ความหมายของความรับผดิชอบ 
 จากการศึกษาความหมายของความรับผิดชอบมีบุคคล หน่วยงาน องค์กรให้ความหมาย
ของความรับผดิชอบไว ้ดงัน้ี 
 พรอัมรินทร์  พรหมเกิด ให้ความหมายการท างานอย่างมีหลักการและรับผิดชอบว่า 
หมายถึงการตดัสินใจกระท าการใดๆ หรือมาตรการท่ีน าไปใช้ในการกระท าใดๆ ต้องสามารถ
อธิบายโดยมีขอ้มูลใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ไดแ้ละตอ้งรับผดิชอบต่อการตดัสินใจ75 
 บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ กล่าวว่า หลักความรับผิดชอบตามความหมายของ
สถาบนัอุดมศึกษาหมายถึงการท าใหส้ังคมทุกฝ่ายยอมรับร่วมกนักลา้รับผลการกระท าของตน76 
 วนิดา   แสงสารพนัธ์ กล่าวา่ ความรับผดิชอบในผลของการตดัสินใจของตนและมีเหตุผลท่ี
อธิบายไดเ้ป็นความรับผิดชอบในบทบาทภาระหน้าท่ีท่ีมีต่อสาธารณชนโดยมีการจดัองค์กร การ
ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเน้นการด าเนินงานท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ ทั้งยงัสามารถท่ี
จะถูกตรวจสอบและวดัผลการด าเนินงานไดท้ั้งเชิงปริมาณคุณภาพและประสิทธิภาพ77 
 สรุปไดว้า่ ความรับผิดชอบหมายถึงการตระหนกัในหนา้ท่ีความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะและการกระตือรือร้นในการแกปั้ญหาตลอดจนความกลา้ท่ีจะ
ยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท า 
 
 
 
 

                                                        
75พรอมัรินทร์  พรหมเกิด, ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง, (รัฐสภาสาร ปีท่ี 48 

(มีนาคม) : 27 มีนาคม 2543), หนา้ 1-6. 
76

 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 42. 
77วนิดา  แสงสารพนัธ์, การบริหารการจัดการแบบธรรมาภิบาล, (วารสารนกับริหาร ปีท่ี 21 

(กรกฎาคม –  กนัยายน) 2543), หนา้ 42. 
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 องค์ประกอบของความรับผดิชอบ 
 จากการศึกษาหลกัความรับผิดชอบมีหน่วยงานและองค์กรได้เสนอองค์ประกอบความ
รับผดิชอบไว ้ดงัน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก าหนดกรอบของความรับผิดชอบไดแ้ก่การ
ไดรั้บการยอมรับและความพอใจจากผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดของงานท่ีปฏิบติัคุณภาพของงานทั้งดา้นปริมาณความถูกตอ้งครบถว้นรวมทั้งจ  านวนความ
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานและจ านวนการร้องเรียนหรือการกล่าวหาท่ีไดรั้บ78 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เสนอหลกัความรับผิดชอบ
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 ได้แก่ความตระหนักถึงสิทธิหน้าท่ีการมี
จิตส านึกรับผดิชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาของบา้นเมืองและการมีความกลา้หาญท่ีจะรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาของบา้นเมืองและการมีความกลา้หาญท่ีจะรับผดิชอบของการกระท า79 
 ตัวช้ีวดัความรับผดิชอบ 
 จากการศึกษาหลกัความรับผดิชอบมีบุคคลและหน่วยงานท่ีก าหนดตวัช้ีวดัความรับผิดชอบ
ไว ้ดงัน้ี 
 สถาบันพระปกเกล้า ไดก้  าหนดตวัช้ีวดัความรับผิดชอบในการบริหารของทอ้งถ่ินระดบั
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ประกอบดว้ยการจดัท าขอ้บงัคบังบประมาณครอบคลุมปัญหา
และกลุ่มเป้าหมายหรือไม่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขาดประชุมเกินร้อยละ 20 การจดัสรร
งบประมาณต าบลมากกวา่ร้อยละ 70 ของงบพฒันาใหแ้ก่โครงการในแผนพฒันาต าบลและไดเ้สนอ
ตวัช้ีวดัความรับผดิชอบดา้นสังคมไวไ้ดแ้ก่การไดรั้บการยอมรับและความพอใจจากผูรั้บบริการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง การบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้องงานท่ีปฏิบติัคุณภาพของงานดา้นปริมาณ 
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานการร้องเรียนท่ีได้รับการเขา้ร่วมประชุมของสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลการตรวจสอบทุจริตการมีระบบการตรวจสอบท่ีดีและการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของรัฐโดยส่ือมวลชน80 

                                                        
78ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ,   

(กรุงเทพมหานคร : ไอเดียสแควร์, 2548), หนา้ 18. 
79ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549).  (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544), หนา้  26. 

80เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 2-6. 
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สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความรับผิดชอบประกอบดว้ยความตระหนกัถึงสิทธิหน้าท่ี 
การมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาของบา้นเมือง มีความกล้าหาญท่ีจะ
รับผิดชอบต่อผลของการกระท าของตน มีการระบุภารกิจและวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีชดัเจน 
ส่วนตวัช้ีวดัความรับผิดชอบจะอยู่บนพื้นฐานขององคป์ระกอบเหล่าน้ีไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ความ
ไวใ้จ ความถูกตอ้ง และการยอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย 
 2.3.6 ด้านหลกัความคุ้มค่า  
 ความหมายของความคุ้มค่าจากการศึกษาหลักความคุ้มค่าได้มีผูใ้ห้ความหมายไวใ้น
ลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ กล่าวไวว้า่ หลกัความคุม้ค่าเป็นเร่ืองของการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานไม่วา่จะเป็นดา้นการจดัการ กระบวนการท างาน การจดัองคก์าร การจดัสรรบุคคล 
และการใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างคุม้ค่าและมีความเหมาะสมมีการด าเนินการและให้บริการ
ประชาชนท่ีใหผ้ลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจและกระตุน้การพฒันาสังคมทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นการเมือง 
สังคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจ81 
 สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดใ้ห้ความหมายของความคุม้ค่าคือการบริหารจกัการ
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยการรณรงค์ให้มีความประหยดั ใช้
ของอย่างคุม้ค่า สร้างสรรค์สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขนัได้ในเวทีโลกและรักษา
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื82 
 สรุปได้ว่า ความคุ้มค่า หมายถึงการบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมเลือกน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้และพฒันาความสามารถของ
บุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 

                                                        
81สมาน  รังสิโยกฤษฎ์, การบริหารราชการไทยอดีต ปัจจุบัน อนาคต, (กรุงเทพมหานคร  :  

บรรณกิจ, 2543), หนา้ 10. 
  

82
 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 3. 
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 องค์ประกอบของความคุ้มค่า  
 จากการศึกษาหลกัความคุม้ค่ามีบุคคลและหน่วยงานท่ีเสนอองคป์ระกอบของความคุม้ค่า
ไว ้ดงัน้ี 
 เกษม วัฒนชัย เสนอว่า หลกัความคุม้ค่าประกอบด้วยการสร้างระบบคุณภาพมาตรฐาน 
และยดึหลกัประหยดัและหลกัประสิทธิภาพ83 
 สุวรรณ ทองค า เสนอว่า การปฏิบติัและด าเนินการใดๆให้เป็นไปตามหลกัความคุม้ค่านั้น
ตอ้งค านึงถึงความประหยดัประโยชน์สูงสุดท่ีไดรั้บประสิทธิภาพและประสิทธิผลมององคร์วม ผล
ระยะยาว การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทุกด้านมีระบบคุณภาพมาตรฐานการรู้จักการน าวิ ธีการและ
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชบุ้คลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาความสามารถอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองและ
ค านึงถึงผูรั้บบริการเป็นส าคญั84 
 ตัวช้ีวดัความคุ้มค่า 
 เชาวนะ ไตรมาส เสนอวา่ ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าไดแ้ก่การวดัการลดผลเสียและการเพิ่มผลได้
เพื่อเพิ่มความสามรถในการท างานการวดัการสร้างความสามารถและศกัยภาพการท างานเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมีการวดัการเพิ่มผลผลิตในการท างานการควบคุมความเส่ียงและการลดความสูญเสีย
เพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ท่ีได้85 
 สถาบันพระปกเกล้า ก าหนดวา่ ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัเก่ียวกบัความคุม้ค่าไดแ้ก่ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริการ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ดีข้ึน มีการบริหารจดัการและใชท้รัพยากรในชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดการร้องเรียนหรือร้อง
ทุกข์ด้านการด าเนินการด้านต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรลดลงส่วนดัชนีวดัความคุ้มค่าระดับ        
มหภาคนั้นมี 12 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ผลิตภาพ ผลตอบแทน ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การพฒันา
ทรัพยากร เศรษฐกิจมหภาค การพฒันาตลาดการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถของรัฐ 
โครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
ความสามารถทางดา้นบริหารจดัการของภาคเอกชน86 

                                                        
83เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 41 
84สุวรรณ  ทองค า, “สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัด

ประถมศึกษาจงัหวดัสิงห์บุรี”, วทิยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั    
ราชภฎัเทพสตรี), 2545, 142 หนา้. 

85เร่ืองเดียวกนั, 142 หนา้. 
86เร่ืองเดียวกนั, 142 หนา้. 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้ก าหนดตัว ช้ีว ัดของความคุ้มค่าว่าได้แ ก่ 
ประสิทธิภาพในการใชจ่้ายงบประมาณประสิทธิภาพในการจดับริการทั้งดา้นความคุม้ค่าและความ
รวดเร็วในการให้บริการและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีเป็นทรัพย์สินและ
ทรัพยากรบุคคล87 
 สรุปไดว้า่ ความคุม้ค่าประกอบดว้ย ความประหยดัประโยชน์สูงสุดท่ีไดรั้บประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีคุณภาพมาตรฐาน มีความสามารถในการแข่งขนั ผูรั้บบริการพึงพอใจ ความ
เหมาะสมต่อความต้องการ และเกินความต้องการของผูรั้บบริการ ส่วนตัวช้ีวดัความคุ้มค่า 
ประกอบดว้ย ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งดา้นปริมาณ
และคุณภาพ มีการบริหารจดัการและใชท้รัพยากรอยา่งจ ากดัเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
  

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
สืบเน่ืองจากท่ีประชุมสภาการศึกษาคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2552 ไดเ้ห็นชอบ

หลกัการให้มีเขตพื้นท่ีการศึกษา (มธัยมศึกษา) ควรสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินแบบกลุ่มจงัหวดัจ านวน18 กลุ่มและกรุงเทพมหานคร 1 กลุ่มโดยให้ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปด าเนินการรวมทั้งมาตรการระยะสั้นก็ให้ด าเนินการไปพลาง
ก่อนเท่าท่ีไม่ขดักบักฎหมายดงันั้น เพื่อให้การจดัการมธัยมศึกษาไดข้บัเคล่ือนต่อไปอยา่งมีคุณภาพ
และเป็นไปตามมติของสภาการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนด
มาตรการระยะสั้นในการด าเนินงานเพื่อยกระดบัคุณภาพการมธัยมศึกษาและการบริหารงานบุคคล 

ปัญหาท่ีบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะฝ่ายบริหารซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการบริหารจดัการ
ในสถานศึกษาลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบัการควบคุมและการบริหารงานหลายดา้นมีการ
น าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัและอาจเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีการ
คอร์รัปชั่นเกิดการล าเอียงในการให้ความดีความชอบแก่ผูป้ฏิบติังานเลือกท่ีรักมกัท่ีชงัการเลือก
ปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงท าให้สร้างภาระเกินควรต่อผูป้ฏิบติังานผูป้ฏิบติังานความเฉ่ือยชาเอา
เวลาราชการไปใชใ้นการท างานส่วนตวัไม่อุทิศเวลาให้กบัทางราชการ เป็นตน้ซ่ึงสภาพการท างาน
ในลักษณะดงักล่าวอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร และไม่เป็นท่ีพอใจของนักเรียนและ
ชุมชน88  

                                                        
87เร่ืองเดียวกนั , หนา้  31. 
88ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30, รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประจ าปี 2554, (ชยัภูมิ : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30, 2554), หนา้  12-14. 
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วิสัยทัศน์ ศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษาจงัหวดัชยัภูมิขบัเคล่ือน  สร้างโอกาส
ความเท่าเทียมความเป็นเลิศและยกระดบัการมธัยมศึกษาให้เด็กไทยจงัหวดัชยัภูมิสู่มาตรฐานและ
สากลภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าหมายการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เป้าหมายท่ี 1 สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2554 เป้าหมายท่ี 2 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการ
รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกและมีผลการประเมินระดบัดี / ดีมากไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 เป้าหมายท่ี 3 สถานศึกษาทุกแห่งจดัท าและใชห้ลกัสูตรท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของ
ผู ้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนสถาบันการศึกษาแหล่ง
วทิยาการ สถานประกอบการและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินเพื่อการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบั
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัและจงัหวดัเป้าหมายท่ี 4 สถานศึกษาทุกแห่งมีการพฒันาครู และมีผลการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานท่ี 10 ในระดบัดี/ดีมาก เป้าหมายท่ี 5 สถานศึกษา
จดัระบบดูแลนกัเรียนท่ีเสริมสร้างพฒันาการของผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์และสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544 เป้าหมายท่ี 6 สถานศึกษาไดรั้บการพฒันาให้มีมาตรฐานคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ 
สังคม เพิ่มมากข้ึน  เป้าหมายท่ี 7 สถานศึกษามีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ ส่ือ 
เทคโนโลยสีอดคลอ้งกบัแผนการจดัชั้นเรียน เป้าหมายท่ี 8 สถานศึกษามีครูเพียงพอ อตัราส่วนครู : 
นกัเรียนเป็นไปตามเกณฑมี์ครูครบทุกกลุ่มสาระและเพียงพอตามแผนการจดัชั้นเรียน ซ่ึงก าหนดให้
มีนกัเรียนต่อห้องเรียนไม่เกิน 40 คน เป้าหมายท่ี 9 สถานศึกษามีอตัราส่วนนกัเรียน : คอมพิวเตอร์ 
ต ่ากว่า 20 : 1 และความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพืน้ที่การมัธยมศึกษา เขต 30 มี
ดงัน้ี 1. ขยายโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมในการเรียนต่อมธัยมศึกษา  2. พฒันาคุณภาพ
นกัเรียนสู่มาตรฐาน สร้างความเป็นเลิศและยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 3. ยกระดบัและ
พฒันาคุณภาพของสถานศึกษาผูบ้ริหารและครูมัธยมศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่
มาตรฐานสากล 4. สร้างความเขม้แขง็ในการบริหารและจดัการศึกษาให้สถานศึกษาเพื่อรับรองการ
กระจายอ านาจ 
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2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30 ในคร้ังน้ีไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปได ้ดงัน้ี 
 จ านง   นาหนองตูม ท าการวิจยัเร่ือง  การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูในสถานศึกษา  สังกดั ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารของผูอ้  านวยการสถานศึกษา โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผดิชอบและดา้นหลกัความคุม้ค่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง89  
 อมัพร  พุดมี ท าการวจิยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูมีความคิดเห็นสอดคลอ้งตรงกนัว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบั 
“มาก”  ทั้งโดยรวมและรายดา้นโดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวา่การบริหารงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลด้านท่ีมีการปฏิบติัมากตามล าดับคือ  หลกัคุณธรรม หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
คุม้ค่า หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผิดชอบและหลกันิติธรรมส่วนขา้ราชการครูมีความคิดเห็น
วา่การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นท่ีมีการปฏิบติัมากตามล าดบัคือหลกัคุณธรรม หลกันิติ
ธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม หลกัความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ  การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและขา้ราชการครูโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้หลกัคุณธรรม ความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัโดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ 

                                                        
89จ านงค ์ นาหนองตูม, “ธรรมาภิบาลกบับทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต  4”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2550, 150 หนา้. 
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ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.0590 

ศิริยา  โถแก้ว ท าการวจิยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล กรณีศึกษาโรงเรียนสิริ
วุฒิวิทยา จงัหวดัสมุทรปราการผลการวิจยั พบวา่ (1) สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนสิริวฒิุวทิยาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นหลกัความ
คุม้ค่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงสุดในขณะท่ีดา้นหลกัการมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัต ่าสุด (2) 
การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนสิริวฒิุวทิยาตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนพบวา่มีความแตกต่างกนัและท่ีแตกต่างกนัมากท่ีสุดคือ ดา้นหลกั
นิติธรรมและแตกต่างกนัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นหลกัคุณธรรม (3) ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน 
ตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนสิริวุฒิวิทยาท่ีพบคือ นกัเรียน ครู และผูป้กครองยงัขาดระเบียบ
ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยา่งจริงจงัขอ้เสนอแนะผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งครูไป
อบรมหรือจดัอบรมภายในโรงเรียนเพื่อพฒันาศกัยภาพของครูให้ดียิ่งข้ึนและควรสร้างขวญัและ
ก าลงัใจใหก้บัครูผูส้อน91 

สุพรรณนา  พวงทอง ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจยัมีดงัต่อไปน้ีคือ 1. ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่
หลกัคุณธรรมรองลงมาไดแ้ก่ หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่าและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
ไดแ้ก่หลกันิติธรรม 2.จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลกั ธรร
มาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ดา้นหลกัความรับผดิชอบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ดงันั้นจึงท า
การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการเปรียบเทียบพบวา่ สถานศึกษาสังกดั

                                                        
90อมัพร   พุดมี, “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต  2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2551, 145 หนา้. 

91ศิริยา  โถแก้ว, “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา ”,
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี), 2550, 169 หนา้. 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=สุพรรณา%20%20พวงทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ท่ีมีขนาดเล็กกบัขนาดกลางมีสภาพการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในหลกัความรับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ.05 3.การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของครูในการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ใน
ภาพรวม พบว่า ความต้องการของครูในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอนัดบั
แรกไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม และหลกัความคุม้ค่า รองลงมาไดแ้ก่ หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความ
โปร่งใส และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่หลกัการมีส่วนร่วม 4.จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการ
เปรียบเทียบความตอ้งการของครูในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวมและ
รายขอ้แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0592 

ทินกร  อัครศรีชัยโรจน์ ท าการวิจัยเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจยั พบว่า 1.ความ
คิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2.ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน 3.ความคิดเห็นของประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ พบว่า 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษา

                                                        
92สุพรรณนา  พวงทอง, “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2552, 150 หนา้. 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=ทินกร%20%20อัครศรีชัยโรจน์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=สุพรรณา%20%20พวงทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ93 

ไพศาล   ตั้งสมบูรณ์ ท าการศึกษาเร่ือง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครผลการศึกษา พบว่า 1. ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครมีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงล าดบัเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี หลกัความรับผิดชอบ 
หลกันิติธรรม หลกัความคุม้ค่า หลกัคุณธรรม หลกัความร่วมมือและหลกัความโปร่งใส ตามล าดบั 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความคาดหวงัต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียระดบัมากไปนอ้ยดงัน้ี หลกัความคุม้ค่า หลกัความรับผิดชอบ หลกั  
นิติธรรม หลกัความร่วมมือ หลกัคุณธรรม และหลกัความโปร่งใส ตามล าดบั 3. ความแตกต่างของ
การปฏิบติัจริงและความคาดหวงัต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหาร สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครไม่มีความแตกต่างกนัโดยค่าเฉล่ียของการปฏิบติัจริงนอ้ย
กว่าความคาดหวงัทุกด้านโดยมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีการใช้ความโปร่งใสอยู่ในระดับ
สุดทา้ย94 
 วัชรพงษ์  ตลอดพงษ์  ท าการวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก        
ธรรมาภิบาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า 1.ในภาพรวมผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการปฏิบติัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 2. เม่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการศึกษาและวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษาต่างกนั พบวา่ มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประสบปัญหาการขาด
แคลนครูกบัปัญหาในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและมีความตอ้งการให้มีการจดัท าหลกัสูตร

                                                        
93ทินกร  อคัรศรีชัยโรจน์, “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2550, 186 หนา้. 

94ไพศาล  ตั้งสมบูรณ์, “การใช้หลกัธรรมภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร”, สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2548, 176  หนา้. 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=ทินกร%20%20อัครศรีชัยโรจน์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สถานศึกษาในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายโดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูจ้ดัท ารวมทั้งการบรรจุครูให้ครบตาม
เกณฑแ์ละมีการพฒันาครูอยา่งต่อเน่ือง95 

พรหมเมศว์   ค าผาบ ท าการวิจยัเร่ือง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนโดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือหลกัความคุม้ค่ารองลงมาคือหลกัความ
โปร่งใส ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือหลกันิติธรรม 2. ผลการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ าแนกตาม ต าแหน่งหนา้ท่ีโดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าครูผู ้สอน 3. 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 เม่ือพบความแตกต่างจึงท าการทดสอบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยรวมและรายดา้น พบวา่ ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้ง 3 ขนาดมีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงไปหาค่าเฉล่ียต ่า 
คือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่96 

มณีรัตน์  ภิญโญภาพสกุล ท  าการวิจยัเร่ือง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจยั
พบว่าการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล โดยภาพรวมมีการบริหารตาม
หลกัการทุกประการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและทุกเร่ืองยกเวน้การบริหารงานวิชาการตามหลกันิติ
ธรรมในเร่ือง การจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุดการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาขั้น

                                                        
95วชัระพงษ์  ตลอดพงษ์, “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  :  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2548, 180  หนา้. 

96พรหมเมศว์  ค  าผาบ, “การใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2550, 176  หนา้. 
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พื้นฐานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลจ าแนกตามขนาดของโรงเรียโดยภาพรวมโรงเรียนขนาดใหญ่มีการ
บริหารงานตามหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่ามากกวา่โรงเรียนขนาดกลาง97 

เฉลมิ  เทีย่งสงค์ ท าการวจิยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวิจยั พบวา่ ขา้ราชการ
ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งโดยรวมและรายดา้นขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งโดยรวมและรายดา้นโดยขา้ราชการครู
ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานไม่เกิน 10 ปี มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนนอ้ยกวา่ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานเกินกวา่ 10 ปี98 

ชนิษ์ฐภัค  สิงหลกะ ไดศึ้กษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาเอกชนเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผลการศึกษา พบว่า 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบั คือหลกัคุณธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลกัการมีส่วน
ร่วม หลกันิติธรรม และหลกัความโปร่งใส ครูท่ีมีวุฒิต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือปริญญาตรีกบัครูท่ีมีวุฒิ
สูงกวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั.05 และครูท่ีมี
ประสบการณ์สอนและระดบัช่วงชั้นท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั99 

                                                        
97มณีรัตน์  ภิญโญภาสกุล, “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน

โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3”’ วิทยานิพนธ์ครุศาสตร-
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา), 2549, 200 หนา้. 

98เฉลิม  เท่ียงสงค์, “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมภิบาลของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2549, 187 หนา้. 

99ชนิษ์ฐภัค  สิงหลกะ, “การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร”, สารนิพนธ์การศึกษา-
มหาบัณฑิต (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ), 2549, 160 หนา้. 
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มุตตา   คงคืน วิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูอ้  านวยการ
บริหารโรงเรียนสังกดัเมืองพทัยาผลการวจิยั พบวา่ พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริการโรงเรียนสังกดัเมืองพทัยาโดยรวมและรวมด้านมีการแสดงพฤติกรรมในระดบัค่อนขา้ง
น้อย โดยเรียงล าดบัจากคะแนนมากไปน้อยคือหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัการมีส่วนร่วม 
หลักความโปร่งใส หลกัความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า พฤติกรรมการบริหารตามหลัก     
ธรรมาภิบาลของผูอ้  านวยการโรงเรียนในสังกดัเมืองพทัยาจ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์
ท างานโดยรวมและรายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติหากจ าแนกเป็นรายดา้น
พบวา่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ.05 1. ดา้นเท่านั้น ไดแ้ก่ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ความ
ตอ้งการพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูอ้  านวยการโรงเรียนในสังกดัเมืองพทัยา 
ตามความคิดเห็นของครูเรียงตามล าดบัความตอ้งการจากมากไปน้อยคือหลกัคุณธรรม หลกันิติ
ธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผดิชอบ หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า100 

สรุป จากการศึกษางานวิจัยในประเทศท่ี เ ก่ียวข้องกับการบริหารงานตามหลัก                  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี “ธรรมาภิบาล” 
(Good governance) มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อวงการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาการบริการและการ
จัดการศึกษานั้ นจ าเป็นต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินการซ่ึงตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ไดก้ าหนด
หลกัธรรมาภิบาลไว ้ 6 ประการคือ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผิดชอบและดา้นหลกัความคุม้ค่า ธรรมาภิบาลจึงเป็น
หลกัในการบริหารองค์กรเพื่อเป็นการประกนัในเร่ืองการฉ้อราษฎร์บงัหลวงและเร่ืองความไม่มี
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาและในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษายงัพบ
อีกวา่ประสบการณ์การท างานของครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งขนาดของสถานศึกษา มี
ผลต่อการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในสถานศึกษา อาทิ เช่น ครูผู ้สอน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มีประสบการณ์ในการท างานมาก มีความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและสามารถ
น าไปใชใ้นการบริหารจดัการในสถานศึกษาไดดี้และบรรลุผลส าเร็จ มีทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการบริหารจดัการดา้นการศึกษา 

                                                        
100มุตตา  คงคืน, “พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูอ้  านวยการ

โรงเรียน ในสังกดัเมืองพทัยา”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2551, 178 หนา้. 
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2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยมุ่งศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์จากการศึกษา
หลกัการ แนวคิด การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542101 น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการ
วจิยั ดงัภาพท่ี 1  

       
ตัวแปรตาม     ตัวแปรอสิระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 

                                                        
101ส านักนายกรัฐมนตรี, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา หน้าที่ 1 เล่มที่ 120 ตอน 100ก วันที่ 9 
ตุลาคม 2546, อา้งแลว้, หนา้ 23. 

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา    
1. สถานภาพ 

1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูส้อน 

2. ขนาดสถานศึกษา   
2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30   
6  ด้าน 

1. ดา้นหลกันิติธรรม 
2. ดา้นหลกัคุณธรรม 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส 
4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ ตั้งไว ้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ  านวน 1,698 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย ไดแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 316 คน และใชว้ิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 

2 ตอนประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ไดแ้ก่สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบัดงัน้ี  
 5  หมายถึง มีการบริหารงานอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
 4  หมายถึง มีการบริหารงานอยูใ่นระดบั มาก  
 3  หมายถึง มีการบริหารงานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 2  หมายถึง มีการบริหารงานอยูใ่นระดบั นอ้ย 
 1  หมายถึง มีการบริหารงานอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล   
3.3.2 ศึกษาวธีิสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิของ 

ลิเคอร์ท (Likert)  
3.3.3 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าแบบสอบถามของสุพรรณนา พวงทอง มาปรับปรุงและหา

คุณภาพของเคร่ืองมือใหม่เพื่อใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 
3.3.4 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ควบคุมสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ

พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 
3.3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์ควบคุมสารนิพนธ์แลว้น าเสนอ

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของค าถาม
แต่ละขอ้โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of 
consistency) เกณฑท่ี์ก าหนดคือ 0.50 ข้ึนไปไดค้่า IOC ทั้งฉบบัเป็น 1.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์

3.3.6 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาของผู ้เ ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะแลว้น าเสนออาจารยค์วบคุมสารนิพนธ์พิจารณาเสนอแนะอีกคร้ังหน่ึง 

3.3.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 
คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.96 ค่าความ
เช่ือมัน่ ดา้นหลกันิติธรรมเท่ากบั 0.93 ดา้นหลกัคุณธรรมเท่ากบั 0.92 ดา้นหลกัความโปร่งใสเท่ากบั 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=สุพรรณา%20%20พวงทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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0.98 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมเท่ากบั 0.99 ดา้นหลกัความรับผิดชอบเท่ากบั 0.99 และหลกัความ
คุม้ค่าเท่ากบั 0.95 

3.3.8 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ี
ศึกษาต่อไป  

 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 
- มิถุนายน 2556 ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  
ถึง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 30 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อการวจิยั ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยั ไดต้อบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี 
 2. จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามในแต่
ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2556 ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 316 ชุด 
 3. ผูว้ิจยัน าส่งหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัต่อ ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   
เขต 30 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 316 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา 316 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้
เวลา 45 วนั 
 4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 316 ชุด 

5. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั  
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดย

ท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลตำมขั้นตอนดงัน้ี 
3.5.1 วเิครำะห์ขอ้มูลขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำมโดยหำควำมถ่ี (Frequency) และ

ร้อยละ (Percentage) 
3.5.2 วเิครำะห์สภำพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 โดยกำรหำค่ำเฉล่ีย ( X ) และค่ำส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน (S.D.) แลว้น ำไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี  
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ค่ำเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัในระดบัมำกท่ีสุด 
    ค่ำเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัในระดบัมำก 
    ค่ำเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัในระดบัปำนกลำง 
   ค่ำเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัในระดบันอ้ย 
   ค่ำเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด1 

3.5.3 วเิครำะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ  ำแนกตำมสถำนภำพโดยใชค้่ำ (t – test)  

3.5.4 วเิครำะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ โดยกำร
ทดสอบควำมแปรปรวน โดยใช้ (F – test) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

3.5.5 วิเคราะห์เก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 โดยหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และการวเิคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive analysis) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล   
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 3.6.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 3.6.2 สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test) และ
การทดสอบค่าเอฟ (F – test) แบบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)2  

                                                        
1บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2545), หนา้ 100. 
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 116. 



 

บทที4่ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษาระดบั
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 6 ดา้นคือ ด้านหลกันิติธรรม 
ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผิดชอบและ
ดา้นหลกัความคุม้ค่า ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 และ
ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 6 ด้านนั้น 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 ผู ้วิจ ัยได้ใช้เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนซ่ึงเป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จากสถิติประจ าปี 2555 จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 1,698 คน
ผูว้ิจยัไดใ้ช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง (Sample Size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.97 ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 316 คน และ ผูว้ิจยัได้
ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม
สถานภาพ แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยัให้ครบถ้วน ตามท่ีตั้งไว ้โดยมี
ล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
    4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย
ของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

X  แทน ค่าเฉล่ีย 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 t แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test 
 F แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
 SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
 MS แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสอง (Mean Square) 
 df แทน ค่าความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามเป็นบุคลากร จ านวน 316 คน ดงัรายละเอียดในตาราง  
  
ตารางที่ 4.1 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพ 
1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูส้อน 

 
73 

243 

 
23.10 
76.90 

2. ขนาดสถานศึกษา 
2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ่ 

 
50 
108 
158 

 
15.83 
34.17 
50.00 

 

 



 57 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 316 คน เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 เป็นครูผูส้อน จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90 และ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 15.83 สถานศึกษาขนาดกลาง ร้อยละ 37.17 
และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ร้อยละ 50.00 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์การวจิัย 
 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยั ขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่   
1) ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดงัน้ี 
 4.3.1 ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักนิติธรรม และเปรียบเทียบระดับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา        
ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกันิติธรรม 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักนิติธรรม เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกันิติธรรม  

 

ข้อที่ ด้านหลกันิติธรรม ระดับการบริหารงาน 

  X  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษาน าพระราชบัญญัติ  พระราช  กฤษฎีกา

กฎกระทรวง ระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ มาใช้ในการ
บริหาร  

4.38 0.65 มาก 

2. มีการก าหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัใช ้ภายใสถานศึกษา 4.33 0.67 มาก 
3. มีการจดัท าประชาพิจารณ์เก่ียวกบักฎ ระเบียบ แลขอ้บงัคบั 4.18 0.65 มาก 
4. มีการก าหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบั มีความเป็นธรรม

ถูกตอ้ง ทนัสมยั 
4.15 0.64 มาก 

5. 
6. 
7. 
 

8. 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาช้ีแจง แนะน าแนวทาง การปฏิบติัตน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ศิลปะในการโน้มน้าวจูงใจให้ครู 
ปฏิบติัตาม 

ครู บุคลากรทางการศึกษา ตระหนกัถึงสิทธิ หนา้ท่ีของตน 

4.22 
4.33 
4.22 

 
4.39 

0.62 
0.71 
0.68 

 
0.66 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

9. ครู บุคลากรทางการศึกษา ยอมรับและ ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

4.33 
 

0.66 
 

มาก 
 

10. ผู ้บ ริหารสถานศึกษา  ก ากับ ดูแลและส่งเสริมให้ค รู 
ประพฤติปฏิบติัตาม กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้

4.33 0.66 มาก 

รวม 4.29 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกันิติธรรม อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือครูตระหนกัถึงสิทธิหนา้ท่ีของตน ( X = 4.39) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ ก าหนด กฎ ระเบียบและข้อบงัคบั มีความเป็นธรรมถูกตอ้งทนัสมยั ( X = 4.15) และมี
ขอ้เสนอแนะเรียงตามล าดบัความถ่ีจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 1) บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีทุกคนควรมี
จิตส านึกในหนา้ท่ีตนเองรับผิดชอบ (ความถ่ีเท่ากบั 16) 2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรศึกษาเก่ียวกบั
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายใหถ่้องแท ้เพื่อการตอบค าถามและการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง (ความถ่ีเท่ากบั 11) 
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  4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักนิติธรรม 
จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกันิติธรรม 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักนิติ
ธรรม จ าแนกตามสถานภาพ  

 

การบริหารงานตามหลกัธรรมา-    
ภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นหลกันิติธรรม 73 4.42 0.55 243 4.28 0.51 0.49 0.07 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกันิติธรรม จ าแนกตาม
สถานภาพ ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ครูผูส้อน 
  4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักนิติธรรม 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกันิติธรรม 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดย
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลัก        
นิติธรรม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านหลกั 

นิติธรรม 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.31 2.15 
8.22** 0.00 ภายในกลุ่ม 313 86.56 0.26 

3.49 3.39 3.29 รวม 315 90.87 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกันิติธรรม จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่
ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 
ด้านหลกันิติธรรม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

  

ด้านหลกั 
นิติธรรม x  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.49 3.39 3.29 

ขนาดเล็ก 3.49 - 0.10 0.20* 
ขนาดกลาง 3.39  - 0.10 
ขนาดใหญ่ 3.29   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกันิติธรรม 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 
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 4.3.2 ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักคุณธรรม และเปรียบเทียบระดับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา        
ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัคุณธรรม 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักคุณธรรม เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัคุณธรรม  
 

ข้อที่ ด้านหลกัคุณธรรม ระดับการบริหารงาน 

  X  S.D. แปลผล 
1. ครู ในสถานศึกษาไดรั้บความเป็นธรรมจากการปฏิบติังาน

เท่าเทียมกนั 
4.29 0.70 มาก 

2. ครู ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม 4.23 0.70 มาก 
3. เสริมสร้างการปฏิบติัตามระเบียบวนิยัแก่ครู 4.25 0.68 มาก 
4. ส่งเสริมให้ครู ขยนัขนัแข็งในการปฏิบติังานด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย 
4.22 0.66 มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสามารถและใช้ความอดทน
ปฏิบติังานจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

4.20 0.72 มาก 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของสถานศึกษา 

4.24 0.71 มาก 

7. สถานศึกษามีเสถียรภาพและบุคลากรอยู่ร่วมกนัอย่างสงบ
สุข 

4.31 0.64 มาก 

8. ผู้บ ริหารสถานศึกษา มีความประพฤติดีงามตามหลัก
ศีลธรรมจรรยาบรรณวชิาชีพ 

4.28 0.67 มาก 
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักคุณธรรม 
(ต่อ)  

 

ข้อที่ ด้านหลกัคุณธรรม ระดับการบริหารงาน 

  X  S.D. แปลผล 
9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้วาจาสุภาพเหมาะสมและให้เกียรติ

ครู 
4.26 0.70 มาก 

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 4.25 0.71 มาก 
รวม 4.25 0.53 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ ( X = 4.25) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษามีเสถียรภาพและครูอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ
สุข ( X = 4.31) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถใช้ความอดทน
ปฏิบติังานจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ( X = 4.20) และมีขอ้เสนอแนะเรียงตามล าดบัความถ่ีจากมากไป
หานอ้ยดงัน้ี  1) บุคลากรท่ีท างานในสถานศึกษาควรศึกษาจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้มากกวา่น้ี 
(ความถ่ีเท่ากบั 14) 2) ถา้บุคลากรทุกคนนอ้มน าหลกัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูม่า
ใช ้ปัญหาต่างๆ คงไม่เกิด (ความถ่ีเท่ากบั 12) 
  4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักคุณธรรม 
จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัคุณธรรม 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลัก
คุณธรรม จ าแนกตามสถานภาพ  

 

การบริหารงานตามหลกัธรรมา-    
ภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นหลกัคุณธรรม 73 4.42 0.55 243 4.28 0.51 0.02 0.09 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัคุณธรรม จ าแนกตาม
สถานภาพ ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ครูผูส้อน 
  4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักคุณธรรม
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัคุณธรรม 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดย
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลัก        
คุณธรรม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านหลกั 

คุณธรรม 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.31 2.15 
8.22** 0.00 ภายในกลุ่ม 313 86.56 0.26 

3.41 3.39 3.29 รวม 315 90.87 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัคุณธรรม จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่
ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.9  
 
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 
ด้านหลกัคุณธรรม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

  

ด้านหลกั 
คุณธรรม x  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.41 3.39 3.29 

ขนาดเล็ก 3.41 - 0.02* 0.12* 
ขนาดกลาง 3.39  - 0.10 
ขนาดใหญ่ 3.29   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกันิติธรรม 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 



 65 

 4.3.3 ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความโปร่งใส และเปรียบเทยีบระดับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา        
ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความโปร่งใส 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความโปร่งใส เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
โปร่งใส 

 

ข้อที่ ด้านหลกัความโปร่งใส ระดับการบริหารงาน 

  X  S.D. แปลผล 
1. มีการส ารวจความพึงพอใจของครูบุคลากรทางการศึกษา

และผูบ้ริหาร 
4.30 0.63 มาก 

2. ผู ้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 

4.26 0.65 มาก 

3. แจง้ผลประโยชน์ต่างๆท่ีสถานศึกษาไดรั้บให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษาทราบ 

4.33 0.66 มาก 

4. ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบให้ครู
ทราบ 

4.31 0.68 มาก 

5. ครูมีส่วนร่วมในการรับรู้สภาพการณ์และปัญหาขององคก์ร 4.32 0.68 มาก 
6. ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาดว้ยครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
4.27 

 
0.71 

 
มาก 

7. รายงานผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา ให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ไดรั้บทราบ 

4.35 
 

0.66 
 

มาก 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
โปร่งใส (ต่อ) 

 

ข้อที่ ด้านหลกัความโปร่งใส ระดับการบริหารงาน 

  X  S.D. แปลผล 
8. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณต่างๆ ท่ีสถานศึกษา

ไดรั้บใหค้รู ทราบ 
4.35 0.66 มาก 

9. ควบคุมดูแลการปฏิบติังานดา้นการเงินและพสัดุให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ 

4.38 0.66 มาก 

10. ใชจ่้ายเงินของสถานศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงาน 
โครงการ 

4.43 0.66 มาก 

รวม 4.33 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความโปร่งใส อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใชจ่้ายเงินของสถานศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องงาน/
โครงการและเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา ( X = 4.43) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดักิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนปฏิบติัราชการ ( X = 4.26) และ มีขอ้เสนอแนะเรียงตามล าดบัความถ่ีจากมากไปหา
น้อยดงัน้ี 1. บุคลากรท่ีท างานในสถานศึกษาควรศึกษาจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้มากกว่าน้ี 
(ความถ่ีเท่ากบั 15)  2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีจิตส านึกและความโปร่งใสในการพิจารณาความดี
ความชอบ (ความถ่ีเท่ากบั 11) 
  4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
โปร่งใส จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความ
โปร่งใส จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
โปร่งใส จ าแนกตามสถานภาพ  

 

การบริหารงานตามหลกัธรรมา-    
ภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นหลกัความโปร่งใส 73 4.44 0.47 243 4.32 0.56 0.12 0.09 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความโปร่งใส จ าแนกตาม
สถานภาพ ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ครูผูส้อน 
  4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
โปร่งใส จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความ
โปร่งใส จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
โปร่งใส จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านหลกัความ
โปร่งใส 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.69 1.34 
4.43* 0.01 ภายในกลุ่ม 313 100.28 0.30 

3.39 3.28 3.31 รวม 315 102.97 - 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความโปร่งใส จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 
ด้านหลกัความโปร่งใส จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

  

ด้านหลกัความ
โปร่งใส x  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.39 3.28 3.31 

ขนาดเล็ก 3.39 - 0.11 0.08* 
ขนาดกลาง 3.28  - 0.03 
ขนาดใหญ่ 3.31   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความ
โปร่งใส จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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 4.3.4 ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักการมีส่วนร่วม  และเปรียบเทียบระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักการมี 
ส่วนร่วม 

 

ข้อที่ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ระดับการบริหารงาน 

  X  S.D. แปลผล 
1. ส ารวจความคิดเห็นของครูเพื่อใช้ เ ป็นข้อมูลในการ

ด าเนินงานโครงการ 
4.40 

 
0.63 

 
มาก 

2. ครูมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

4.37 
 

0.63 
 

มาก 

3. ครูมีโอกาสไดร่้วมปฏิบติักิจกรรมในสถานศึกษาอยา่งทัว่ถึง 4.26 0.65 มาก 
4. ครู มีความพึ งพอใจการด า เ นินการจัด กิจกรรมของ

สถานศึกษา 
4.23 

 
0.61 

 
มาก 

5. ครูร่วมกันท างานเป็นทีมและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

4.29 
 

0.65 
 

มาก 

6. จัดให้มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้เสนอแนะ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั 

4.31 
 

0.68 
 

มาก 

7. เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อการ
ตดัสินใจ 

4.31 
 

0.68 
 

มาก 
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักการมี 
ส่วนร่วม (ต่อ) 

 

ข้อที่ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ระดับการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
8. เปิดโอกาสใหค้รูและชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.34 0.62 มาก 
9. ส่งเสริมให้ผู ้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
4.34 

 
0.67 

 
มาก 

10. ประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนมีส่วนรับรู้ในผลส าเร็จของการ
บริหารสถานศึกษา 

4.33 
 

0.62 มาก 

รวม 4.31 0.53 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ ( X = 4.31) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ส ารวจความคิดเห็นของครู เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การด าเนินโครงการ ( X = 4.40) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ครูมีความพึงพอใจการด าเนินการจดั
กิจกรรมของสถานศึกษา ( X = 4.23) และมีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) สถานศึกษาควรให้ชุมชน
มากมีบทบาทในการจดัการของสถานศึกษาใหม้ากกวา่น้ี (ความถ่ีเท่ากบั 9) 2) ผูบ้ริหารโรงเรียนควร
สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน (ความถ่ีเท่ากบั 5) 
  4.3.4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัการมีส่วน
ร่วม จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
 
 
 
 
 



 71 

ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม จ าแนกตามสถานภาพ  

 

การบริหารงานตามหลกัธรรมา-    
ภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 73 4.30 0.49 243 4.32 0.53 0.34 0.06 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม จ าแนกตาม
สถานภาพ ไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนมีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  4.3.4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัการมี    
ส่วนร่วม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ      
ขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านหลกัการมี
ส่วนร่วม 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.59 1.79 
6.48** 0.00 ภายในกลุ่ม 313 91.43 0.27 

3.51 3.39 3.29 รวม 315 95.02 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 
ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

  

ด้านหลกัการมี
ส่วนร่วม x  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.51 3.39 3.29 

ขนาดเล็ก 3.51 - 0.12 0.22* 
ขนาดกลาง 3.39  - 0.01* 
ขนาดใหญ่ 3.29   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัการมีส่วน
ร่วม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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 4.3.5 ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความรับผิดชอบ  และเปรียบเทียบระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.5.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ เป็นผล
การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
รับผดิชอบ 

 

ข้อที่ ด้านหลกัความรับผดิชอบ ระดับการบริหารงาน 

  X  S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความตระหนกัและส านึกในหนา้ท่ี 4.37 0.66 มาก 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังาน 4.32 0.69 มาก 
3. ผู ้บ ริห ารสถ าน ศึ กษา ใ ส่ ใ จ เ ก่ี ย วกับ ปัญหา มีคว าม

กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา 
4.23 0.66 มาก 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความตั้งใจท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา 4.29 0.67 มาก 
5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและ

กลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
4.27 0.73 มาก 

6. ครู บุคลากรทางการศึกษาตระหนักในสิทธิหน้าท่ีและ
ปฏิบติังานเสร็จตามท่ีก าหนด 

4.27 0.70 มาก 

7. ครู บุคลากรทางการศึกษายอมรับการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

4.32 0.67 มาก 

8. ปลูกจิตส านึกใหค้รูมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมของชุมชน 

4.39 0.64 มาก 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
รับผดิชอบ (ต่อ) 

 

ข้อที่ ด้านหลกัความรับผดิชอบ ระดับการบริหารงาน 

  X  S.D. แปลผล 
9. ปลูกฝังจิตส านึกใหค้รูเห็นคุณค่าในการใชท้รัพยากร 4.31 0.66 มาก 
10. จดัแหล่งเรียนรู้และจดัหาส่ือเทคโนโลยีส่งเสริมการจดัการ

เรียนการสอนโดยยดึ ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4.34 

 
0.65 

 
มาก 

รวม 4.31 0.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ ( X = 4.31) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปลูกจิตส านึกให้ครูมีความรับผิดชอบและ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน ( X = 4.39) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาใส่ใจเ ก่ียวกับปัญหา มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ( X = 4.23)  และมี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี คือ ผูบ้ริหารควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีดงัค าพูดท่ีวา่ตวัอยา่งท่ีดีมีค่ากว่าค าสอน 
(ความถ่ีเท่ากบั 7) 
  4.3.5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
รับผดิชอบ จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความ
รับผดิชอบ จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
รับผดิชอบ จ าแนกตามสถานภาพ  

 

การบริหารงานตามหลกัธรรมา-    
ภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 73 4.35 0.49 243 4.31 0.56 0.39 0.06 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ จ าแนก
ตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ครูผูส้อน 
  4.3.5.3 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
รับผดิชอบ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความ
รับผิดชอบ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ      
ขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
รับผดิชอบ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านหลกั
ความ

รับผดิชอบ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.30 1.65 
5.44** 0.00 ภายในกลุ่ม 313 99.95 0.30 

3.51 3.39 3.29 รวม 315 95.02 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 
ด้านหลกัความรับผดิชอบ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

  

ด้านหลกัความ
รับผดิชอบ x  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.51 3.39 3.29 

ขนาดเล็ก 3.51 - 0.12 0.22 
ขนาดกลาง 3.39  - 0.01* 
ขนาดใหญ่ 3.29   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความ
รับผิดชอบ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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 4.3.6 ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความคุ้มค่า และเปรียบเทียบระดับการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการ
วเิคราะห์มีดงัน้ี 
  4.3.6.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความคุ้มค่า 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ เป็นผล
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายข้อ ผลการวิเคราะห์ดัง            
ตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
คุ้มค่า 

 

ข้อที่ ด้านหลกัความคุ้มค่า ระดับการบริหารงาน 

  X  S.D. แปลผล 
1. ครูไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานตามความรู้ความสามารถ

ของตน 
4.28 

 
0.64 มาก 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศการปฏิบติังาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

4.19 
 

0.70 
 

มาก 

3. พฒันาความรู้ความสามารถของครู บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 4.25 0.72 มาก 
4. บริหารจดัการและใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่สถานศึกษา 
4.24 

 
0.72 มาก 

5. ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานท่ีอยา่งประหยดัคุ่มค่า 

4.22 
 

0.75 มาก 

6. ใหบ้ริการดา้นแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ์ ทั้ง
ภายในและภายนอก 

4.18 
 

0.75 มาก 

7. ประเมินผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรและการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองทุกปี 

4.31 
 

0.74 มาก 



 78 

ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
คุ้มค่า (ต่อ) 

 

ข้อที่ ด้านหลกัความคุ้มค่า ระดับการบริหารงาน 

  X  S.D. แปลผล 
8. ปลูกจิตส านึกใหค้รูมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการ

จดักิจกรรมของชุมชน 
4.27 0.71 มาก 

9. ปลูกฝังจิตส านึกใหค้รูเห็นคุณค่าในการใชท้รัพยากร 4.25 0.68 มาก 
10. รณรงค์ ให้ ค รู  นัก เ รี ยนและ ชุมชน ร่วมกันอ นุ รักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
4.40 0.68 มาก 

รวม 4.26 0.59 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความคุม้ค่า อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ ( X = 4.26) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ รณรงค์ให้ครู นักเรียนและชุมชน ร่วมกนัอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ ( X = 4.40) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
อาคารสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ์แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( X = 4.18) และมี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี คือ บุคลากรท่ีท างานในสถานศึกษาควรมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีและใช้
ใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด (ความถ่ีเท่ากบั 11) 
  4.3.6.2 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความคุ้มค่า 
จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t – test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.23 
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ตารางที ่4.23 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
คุ้มค่า จ าแนกตามสถานภาพ  

 

การบริหารงานตามหลกัธรรมา-    
ภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นหลกัความคุม้ค่า 73 4.38 0.51 243 4.25 0.59 0.16 0.07 
 

 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความคุม้ค่า จ  าแนกตาม
สถานภาพ ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ครูผูส้อน 
  4.3.6.3 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความคุ้มค่า 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ โดย
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F – test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความ
คุ้มค่า จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านหลกั
ความคุ้มค่า 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 9.36 4.68 
14.54** 0.00 ภายในกลุ่ม 313 106.32 0.32 

3.46 3.36 3.27 รวม 315 115.68 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความคุม้ค่า จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 
ด้านหลกัความคุ้มค่า จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

  

ด้านหลกัความ
คุ้มค่า x  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.46 3.36 3.27 

ขนาดเล็ก 3.46 - 0.10 0.19 
ขนาดกลาง 3.36  - 0.09* 
ขนาดใหญ่ 3.27   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผลการทดสอบรายคู่ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีว ัตถุประสงค์ดังน้ี เพื่อศึกษาระดับการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 6 ดา้น คือ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้น
หลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผิดชอบและดา้น
หลกัความคุม้ค่าของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 และศึกษา
เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 6 ด้านนั้น
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยมีการตั้งสมมติฐานการวิจยัว่า
บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกันและอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
แตกต่างกนั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ  านวน 1,698  คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 30 ก าหนดขนาดโดยใชต้ารางเครจซ่ีและมอร์แกน  (Krejcie  and  Morgan)  และ
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  316  คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติบรรยายไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) การหาค่าเฉล่ียและค่าสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออา้งอิง
ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถา้พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffé) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัตามขอ้คน้พบ (fact-findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย  
   ผลการวิจัย การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 สรุปไดด้งัน้ี 
   5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 316 คน เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 เป็นครูผูส้อน จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90 และ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 15.83 สถานศึกษาขนาดกลาง ร้อยละ 37.17 
และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ร้อยละ 50.00 

5.1.2 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักนิติธรรม และเปรียบเทียบระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา 
    จากการศึกษา พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกันิติธรรม อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือครูตระหนกัถึงสิทธิหนา้ท่ีของตน ( X = 4.39) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือ ก าหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับ มีความเป็นธรรมถูกต้องทันสมัย  ( X = 4.15) และมี
ขอ้เสนอแนะเรียงตามล าดบัความถ่ีจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 1) บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีทุกคนควรมี
จิตส านึกในหนา้ท่ีตนเองรับผิดชอบ (ความถ่ีเท่ากบั 16) 2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรศึกษาเก่ียวกบั
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายใหถ่้องแท ้เพื่อการตอบค าถามและการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง (ความถ่ีเท่ากบั 11) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกันิติธรรม เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยผู ้บริหารสถานศึกษามีระดับการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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5.1.3 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักคุณธรรม และเปรียบเทียบระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา 

จากการศึกษา พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัคุณธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้     
( X = 4.25) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษามีเสถียรภาพและครูอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข       
( X = 4.31) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถใช้ความอดทน
ปฏิบติังานจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ( X = 4.20) และมีขอ้เสนอแนะเรียงตามล าดบัความถ่ีจากมากไป
หานอ้ยดงัน้ี  1) บุคลากรท่ีท างานในสถานศึกษาควรศึกษาจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้มากกวา่น้ี 
(ความถ่ีเท่ากบั 14) 2) ถา้บุคลากรทุกคนนอ้มน าหลกัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่
มาใช ้ปัญหาต่างๆ คงไม่เกิด (ความถ่ีเท่ากบั 12) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัคุณธรรม เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยผู ้บริหารสถานศึกษามีระดับการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

5.1.4 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลกัความโปร่งใส และเปรียบเทียบระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา 

จากการศึกษา พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความโปร่งใส อยูใ่นระดบัมากทุก
ข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงาน/
โครงการและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ( X = 4.43) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จัด
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบติัราชการ ( X = 4.26) และ มีขอ้เสนอแนะเรียงตามล าดบัความถ่ีจาก
มากไปหาน้อยดงัน้ี 1) บุคลากรท่ีท างานในสถานศึกษาควรศึกษาจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้
มากกว่าน้ี (ความถ่ีเท่ากบั 15)  2)  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีจิตส านึกและความโปร่งใสในการ
พิจารณาความดีความชอบ (ความถ่ีเท่ากบั 11) 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความโปร่งใส เม่ือจ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

5.1.5 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา 

จากการศึกษา พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ ( X = 4.31) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ส ารวจความคิดเห็นของครู เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
ด าเนินโครงการ ( X = 4.40) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ครูมีความพึงพอใจการด าเนินการจดั
กิจกรรมของสถานศึกษา ( X = 4.23) และมีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) สถานศึกษาควรให้ชุมชน
มากมีบทบาทในการจดัการของสถานศึกษาให้มากกว่าน้ี (ความถ่ีเท่ากบั 9) 2) ผูบ้ริหารโรงเรียน
ควรสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน (ความถ่ีเท่ากบั 5) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม เม่ือจ าแนก
ตามสถานภาพ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนมีระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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5.1.6 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา 

จากการศึกษา พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ ( X = 4.31) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปลูกจิตส านึกให้ครูมีความรับผิดชอบและ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน ( X = 4.39) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาใส่ใจเก่ียวกับปัญหา มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ( X = 4.23)  และมี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี คือ ผูบ้ริหารควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีดงัค าพูดท่ีวา่ตวัอยา่งท่ีดีมีค่ากวา่ค าสอน 
(ความถ่ีเท่ากบั 7) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความรับผิดชอบ จ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับการบริหารงานตามหลัก              
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 5.1.7 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความคุ้มค่า และเปรียบเทียบระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา  

จากการศึกษา พบวา่ ระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความคุม้ค่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
( X = 4.26) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ รณรงค์ให้ครู นักเรียนและชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ ( X = 4.40) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
อาคารสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ์แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( X = 4.18) และมี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี คือ บุคลากรท่ีท างานในสถานศึกษาควรมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีและใช้
ใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด (ความถ่ีเท่ากบั 11) 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ดา้นหลกัความคุม้ค่า เม่ือจ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าครูผูส้อน และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าขนาดกลางและ  
ขนาดใหญ่ 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
   การวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลจาก
การศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวจิยัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   5.2.1 จากการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่าศึกษามัธยมศึกษา เขต 30     
 จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบริหารงานตามหลกั   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30   
โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาทุกแหล่งเห็นความส าคัญของการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลถึงการจดัระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นนิติบุคคลตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายนอกจากจะมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ถือปฏิบติัแล้วมีการ
ด าเนินกิจการหรือบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทัว่ไปให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานและหลกัการบริหารกิจการบา้นเมือง
และสังคมท่ีดีท่ียึดหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่า เป็นเคร่ืองมือในการน าวิสัยทศัน์และนโยบายไปสู่การปฏิบติั  ทั้งน้ี
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนสนองตอบต่อ
นโยบายกลยทุธ์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงันั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
ต้องน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า             
ธรรมาภิบาล (Good governance) มาบูรณาการในการจดัการศึกษาเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบั
สถานศึกษาในฐานะการเป็นนิติบุคคลดว้ยจากสภาพดงักล่าวจึงท าให้เกิดสภาพการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทั้งในภาพรวมและราย
ด้านซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศิริยา    โถแก้ว  ท าการวิจัยเร่ือง  การบริหารงานตามหลัก           
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ธรรมาภิบาล กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิวิทยาจังหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจัย พบว่า การ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิวิทยาจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่
ในระดบัมากและสอดคล้องกบังานวิจยัของ วัชรพงษ์  ตลอดพงษ์  ท าการวิจยัเร่ือง การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาลส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ ผลการวิจยั
พบว่า ในภาพรวมผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการปฏิบติัการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาลอยู่ในระดบัมากทุกดา้นเม่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาลผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการศึกษาและวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา
ต่างกนั พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานประสบปัญหาการขาดแคลนครูกบัปัญหาในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและมีความ
ตอ้งการให้มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายโดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูจ้ดัท า 
รวมทั้งการบรรจุครูใหค้รบตามเกณฑแ์ละมีการพฒันาครูอยา่งต่อเน่ือง 

5.2.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความนิติธรรม และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา  
 จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบริหารงานตามหลกั  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  30    
ดา้นหลกันิติธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาน าระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการน ามาเป็นกฎ ระเบียบของสถานศึกษามีความเป็นธรรมถูกตอ้งทนั
เหตุการณ์และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการช้ีแจงแนวทางการปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบโดยการใช้
ศิลปะในการโน้มน้าวใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามส่วนครูผูส้อนเองตระหนกัถึงสิทธิหน้าท่ี
ของตนยอมรับและปฏิบติัตนตามกฎขอ้บงัคบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อัมพร  พุดมี  ท าการ
วิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี  เขต 2  ผลการวิจยั พบว่า  การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2  ด้านหลกันิติธรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากและงานวิจยัของ สุพรรณนา  พวงทอง  ท าการวิจยัเร่ือง  การบริหารงานตามหลกั       
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
ผลการวิจยัมีดงัต่อไปน้ีคือผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชนิษ์ฐภัค  สิงหลกะได้ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับ
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มธัยมศึกษาเอกชน เขตวฒันากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของครูผลการศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กก ากบั 
ดูแลและส่งเสริมใหค้รูประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไวไ้ดง่้ายกวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่ซ่ึงมีบุคลากรจ านวนมาก สอดคลอ้งกบั มณีรัตน์  ภิญโญภาพสกุล ท าการ
วิจยัเร่ือง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า เม่ือจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยภาพรวมโรงเรียนขนาดใหญ่มีการบริหารงานตามหลกันิติธรรม หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่ามากกวา่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารงาน
ตามหลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่ามากกว่า
โรงเรียนขนาดกลาง 

5.2.3 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความคุณธรรม และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา  

จากผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบริหารงานตามหลกั  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30    
ดา้นหลกัคุณธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครูในสถานศึกษาไดรั้บความเป็น
ธรรม  ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงามมีความขยนัขนัแข็งในการปฏิบติังานผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความสามารถ อดทน เป็นแบบอย่างท่ีดีมีความประพฤติดีงามใช้วาจาสุภาพ  
ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สุพรรณนา  พวงทอง  ท าการวิจยัเร่ือง  การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ผลการวิจยัพบว่าการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ดา้นหลกัคุณธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและผลการวิจยัของ อัมพร  พุดมี  ท า
การวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2 พบวา่  การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และขา้ราชการครูมีความคิดเห็นสอดคลอ้งตรงกนัว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทั้งโดยรวมและ
รายดา้นโดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวา่การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นท่ีมีการ
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ปฏิบติัมากตามล าดบัคือ หลกัคุณธรรม  หลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความคุม้ค่า  หลกัความโปร่งใส  
หลกัความรับผิดชอบและหลกันิติธรรม   ส่วนขา้ราชการครูมีความคิดเห็นว่าการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลด้านท่ีมีการปฏิบติัมากตามล าดบัคือ  หลกัคุณธรรม  หลกันิติธรรม  หลกัความ
คุม้ค่า  หลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความโปร่งใส และหลกัความรับผิดชอบ   การบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครู
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัยกเวน้หลกัคุณธรรมความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05   
 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรม แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01โดยผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กเห็นวา่มีการปฏิบติัมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่สาเหตุอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กส่งเสริมให้ครู ขยนัขนัแข็ง
ในการปฏิบติังานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเพราะมีบุคลากรนอ้ย และตอ้งใชค้วามอดทนปฏิบติังาน
บนพื้นฐานของความขาดแคลนสอดคล้องกบั พรหมเมศว์  ค าผาบ  ท าการวิจยัเร่ือง การใช้หลกั  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ผลการวิจยัพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั้ง 3 ขนาดมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  
 5.2.4 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความโปร่งใส และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา  

จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบริหารงานตามหลกั   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30    
ดา้นหลกัความโปร่งใสโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดั
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ ประกาศหลกัเกณฑ์การพิจารณาความดี
ความชอบให้ครูทราบรายงานผลการปฏิบติังานประชุมช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณต่างๆ ดูแล
ควบคุมงานด้านการเงินและพัสดุให้ เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา ครูมีส่วนร่วมรับรู้
สถานการณ์และปัญหา ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
ทินกร   อัครศรีชัยโรจน์ ท าการวิจยั เร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจยั พบวา่ การบริหารงานตามหลกั

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=ทินกร%20%20อัครศรีชัยโรจน์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดา้นหลกัความ
โปร่งใสโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและงานวิจยัของ มณีรัตน์  ภิญโญภาพสกุล  ท าการวิจยัเร่ือง การ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจยั พบวา่ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลโดยภาพรวม มีการบริหารตามหลกัการทุกประการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความโปร่งใสแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กเห็นวา่มีการปฏิบติังานมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่สาเหตุอาจเน่ืองมาจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีส่วนร่วมในการรับรู้
สภาพการณ์และปัญหาของโรงเรียนตลอดการประชุมช้ีแจงเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็วสอดคลอ้ง
กบั มณีรัตน์  ภิญโญภาพสกุล  ท  าการวิจยัเร่ือง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลัก      
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจยั
พบว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลการเปรียบเทียบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียน
ขนาดเล็กมีการบริหารงานตามหลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและ
หลกัความคุม้ค่ามากกวา่โรงเรียนขนาดกลาง 

5.2.5 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา  
 จากผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบริหารงานตามหลกั   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30    
ด้านหลักการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีร่วมปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัท างานเป็นทีมเสนอแนะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีสุขผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมและมีส่วนรับรู้
ความส าเร็จในกิจกรรมของสถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อัมพร  พุดมี  ท าการวิจยัเร่ือง 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุดรธานี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
และงานวจิยัของ วชัรพงษ์   ตลอดพงษ์ ท  าการวจิยัเร่ือง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกั
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ธรรมาภิบาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการปฏิบติัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล 
อยู่ในระดบัมากทุกดา้นเม่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการศึกษาและวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษาต่างกนั พบวา่ มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม   
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน
ในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางเห็นว่ามีการปฏิบติังานมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่สาเหตุอาจเน่ืองมาจากครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง มีโอกาสไดร่้วมปฏิบติักิจกรรมในสถานศึกษาอยา่งทัว่ถึงไดรั้บทราบความส าเร็จ
ความลม้เหลวในทุกขั้นตอนสอดคลอ้งกบั  มุตตา   คงคืน  วิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผูอ้  านวยการบริหารโรงเรียนสังกัดเมืองพทัยาเม่ือจ าแนกตามต าแหน่งและ
ประสบการณ์ท างานโดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติหาก
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 1 ด้านเท่านั้นได้แก่ด้าน
หลกัการมีส่วนร่วม 

5.2.6 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา  

จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบริหารงานตามหลกั  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30    
ดา้นหลกัความรับผดิชอบโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความ
ตระหนัก ส านึกในหน้าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงงานใส่ใจเก่ียวกับปัญหามีความ
กระตือรือร้น มีความตั้งใจในการแกปั้ญหาเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและกลา้ท่ียอมรับผล
จากการกระท าของตนครูตระหนกัถึงสิทธิหนา้ท่ียอมรับการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความ
รับผดิชอบซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรณนา  พวงทอง  ท าการวิจยัเร่ือง  การบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ด้านหลักความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมากและ
ผลการวิจยัของ จ านงค์  นาหนองตูม  ท าการวิจยัเร่ือง การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=สุพรรณา%20%20พวงทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ของผูอ้  านวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูในสถานศึกษา  สังกดั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต  4  พบว่า ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารของผูอ้  านวยการสถานศึกษา  โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัความรับผดิชอบและดา้นหลกัความคุม้ค่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน
ในสถานศึกษาขนาดกลางเห็นว่ามีการปฏิบติังานมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่  สุพรรณนา  พวงทอง ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
หลกัความรับผดิชอบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.2.7 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านหลักความคุ้มค่า และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา  

จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบริหารงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30    
ดา้นหลกัความคุม้ค่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครูไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน
ตามความรู้ความเหมาะสมได้รับการนิเทศในการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอพฒันาความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองบริหารจดัการและใชท้รัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์จาก
วสัดุ ครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ีอยา่งประหยดัคุม้ค่าผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครู  นกัเรียน และชุมชนใชน้ ้ า  
ไฟฟ้าอย่างประหยดัรณรงค์ร่วมกนัอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ทินกร   อัครศรีชัยโรจน์ ท าการวิจยั เร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  ผลการวิจยั พบวา่ การบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดา้นหลกัความ

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=สุพรรณา%20%20พวงทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=ทินกร%20%20อัครศรีชัยโรจน์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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คุ ้มค่าโดยรวมอยู่ในระดับมากและงานวิจยัของ สุพรรณนา  พวงทอง ท าการวิจยัเร่ือง การ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ผลการวจิยัมีดงัต่อไปน้ีคือ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นหลกัความคุม้ค่าแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กเห็นวา่มีการปฏิบติังานมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่และครูผูส้อนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติงานมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่  
สอดคลอ้งกบั มณรัีตน์  ภิญโญภาพสกุล  ท  าการวิจยัเร่ือง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เม่ือ
เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยภาพรวมโรงเรียนขนาดใหญ่มีการบริหารงานตามหลกันิติธรรม หลกัการมีส่วนร่วม 
หลกัความรับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่ามากกวา่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กมีการ
บริหารงานตามหลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า
มากกวา่โรงเรียนขนาดกลาง 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 1. ผลการวิจยัพบว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 โดยรวมทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก
ดงันั้นจึงขอเสนอแนะให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 พฒันาให้ไดร้ะดบัมาก
ท่ีสุดโดยควรรักษามาตรฐานและพฒันาส่งเสริมในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาปฏิบติัในสถานศึกษา
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของสถานศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสร้างความ
คุม้ค่า ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีความจ าเป็นปรับปรุงภารกิจให้ทนัเหตุการณ์บุคลากรท่ีมีความ

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=สุพรรณา%20%20พวงทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เก่ียวขอ้งควรปรับปรุงและพฒันาตนเองเพื่อให้การปฏิบติังานไดอ้ยา่งโปร่งใสมีคุณภาพและเกิดผล
สัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานใหถึ้งมากท่ีสุด 

 2. ด้านหลักนิติธรรม ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
โดยรวมมากดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้ผูบ้ริหารพฒันาให้ได้ระดับมากท่ีสุดโดยการก าหนดกฎ 
ระเบียบและขอ้บงัคบัมีความเป็นธรรมถูกตอ้งทนัสมยัเป็นขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดสถานศึกษา
ควรตระหนักในหน้าท่ีในสิทธิและหน้าท่ีมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการตดัสินใจ
กระท าการใดๆ  ตอ้งกระท าโดยมีพนัธะความรับผิดชอบต่อสาธารณะหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั
หน่วยงานนั้นและกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท านั้นๆ  

 3. ด้านหลกัคุณธรรม ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
โดยรวมมาก  ดังนั้ นจึงขอเสนอแนะให้ผู ้บริหารพัฒนาให้ได้ระดับมากท่ีสุดโดยผู ้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถใชค้วามอดทนปฏิบติังานจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเป็นขอ้ท่ีมีการปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุดผูบ้ริหารสถานศึกษาเน้นการสร้างให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนมีความเป็นเลิศในทุกดา้นไม่ใช่
ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในความส าเร็จหรือความลม้เหลวของสถานศึกษาแต่ตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั
ระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานการพฒันาผูป้ฏิบติังานให้มีความสามารถรอบด้านก็เพื่อให้คน
เหล่านั้นมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีต่อ
ความส าเร็จของสถานศึกษาเม่ือเกิดปัญหาในงานไม่ใช่รายงานไปยงัผูบ้ริหารให้ตดัสินใจแต่ทุกคน
มีภาระร่วมกนัในการใชค้วามเป็นเลิศแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

 4. ดา้นหลกัความโปร่งใส ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารงานบริหารงานตามหลกั           
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30    
โดยรวมมากดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้ผูบ้ริหารพฒันาให้ได้ระดบัมากท่ีสุดโดยการจดักิจกรรม    
ต่างๆ ตามแผนปฏิบติัราชการ เป็นขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดสถานศึกษาควรตระหนกัในเร่ืองของ
การจดักิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบติัราชการเพื่อรักษา ประกาศ ค าสั่ง หนงัสือเวียน กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของราชการอยา่งรัดกุม 

 5. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ผลการวิจยัพบวา่  การบริหารงานบริหารงานตามหลกั           
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30    
โดยรวมมากดงันั้นจึงขอเสนอแนะให้ผูบ้ริหารพฒันาให้ไดร้ะดบัมากท่ีสุดโดยครูมีความพึงพอใจ
การด าเนินงานการจดักิจกรรมของสถานศึกษาเป็นข้อท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดสถานศึกษาควร
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ตระหนกัในกระบวนการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาสถานศึกษาดว้ยการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และการประเมินผลการพฒันาระบบบริหารและการจดักิจกรรมของสถานศึกษามากข้ึน 

 6. ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารงานบริหารงานตามหลกั        
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30    
โดยรวมมากดงันั้นจึงขอเสนอแนะใหผู้บ้ริหารพฒันาใหไ้ดร้ะดบัมากท่ีสุดโดย ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ใส่ใจเก่ียวกับปัญหามีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเป็นข้อท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด  
ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบัตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีมีหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน  
ใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองไดม้าตรฐานมีความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความกา้วหนา้แก่ทางราชการ 

 7. ดา้นหลกัความคุม้ค่า ผลการวิจยัพบว่า  การบริหารงานบริหารงานตามหลกั  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30
โดยรวมมาก ดงันั้นจึงขอเสนอแนะให้ผูบ้ริหารพฒันาให้ไดร้ะดบัมากท่ีสุดโดยครูไดรั้บมอบหมาย
ใหป้ฏิบติังานตามความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานเป็นขอ้ท่ีมีปัญหามากท่ีสุดสถานศึกษาควร
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่ความคุ้มค่าให้
ความส าคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีครูมีความรู้ความสามารถตรงกบับทบาทหน้าท่ีของครูและหากครู
ปฏิบติังานท่ีตรงกบัความถนดัของตนเองแล้วการผลิตผลงานสู่สถานศึกษาก็จะมีความคุม้ค่ากบั
ผลงานท่ีไดรั้บ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการวจิยัเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  อีกทุก 2 ปีเน่ืองจากสภาพการและเวลาท่ีเปล่ียนไปท าให้การบริหารงานเปล่ียนแปลงไป
ตามนโยบายจุดเนน้ของหน่วยงานสภาพเศรษฐกิจสภาพเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลง
อยูเ่สมอ 
  2. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาดีเด่นหรือสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบติัท่ีดีเพือ่เจาะลึกถึงผูบ้ริหารท่ีน าหลกัธรรมาภิบาลไป
ใชใ้นการบริหารสถานศึกษา 
  3. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30  
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เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2550. 

ธนันชัย  รัตน์ไตรแก้ว. “การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในจงัหวดั
นครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค,์ 2549. 

ธีรวฒัน์  ชูญาติ. “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอีสาน, 2552. 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=ทินกร%20%20อัครศรีชัยโรจน์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปรีดา  พรหมดี. “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั :มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552.  

ไพศาล  ตั้ งสมบูรณ์. “การใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร”. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548. 

มณีรัตน์  ภิญโญภาสกุล. “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, 2549. 

มุตตา  คงคืน. “พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ในสังกดัเมืองพทัยา”.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2551. 

รัตติภรณ์   สุขดี. “การบริหารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาลของผุบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชียงใหม่ เขต 3”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551.  

วรุณยุพา  วิโนทพรรษ์. “ศึกษาการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2546. 

วนิยั  สุขสาร. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2551. 

วชัระพงษ์  ตลอดพงษ์. “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัธรรมาภิบาล ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548. 

ศิริยา  โถแก้ว. “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา จงัหวดั
สมุทรปราการ”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฎั
ธนบุรี, 2549. 

สามารถ  อินตามูล . “การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2548. 
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สุวรรณ  ทองค า. “สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกดัประถมศึกษา
จงัหวดัสิงห์บุรี”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฎั
เทพสตรี, 2545.  

สุพรรณนา  พวงทอง. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552.  

อโศก  ใจทิพย.์ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลกบัความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1”.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย, 2549. 

อมัพร   พุดมี. “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต 2”. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551. 

 

3) วารสาร/เอกสารอืน่ๆ 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. การพฒันาประชาคมเมืองเพือ่ความเป็นเมืองน่าอยู่. รัฐสภาสาร  ปี 4(9)  :   

1– 3  ;  กนัยายน,  2541. 
วนิดา  แสงสารพนัธ์ . การบริหารการจัดการแบบธรรมาภิบาล . วารสารนักบริหาร ปีท่ี 21 

(กรกฎาคม –  กนัยายน)  :  34 – 39; 2543. 
วนัทนา  เมืองจนัทร์.  บทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางการบริหารสถานศึกษา. 

วารสารวทิยาจารย ์ ปีท่ี 10(15)  ;  สิงหาคม  2543. 
พรอมัรินทร์  พรหมเกิด. ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง. รัฐสภาสาร ปีท่ี 48 (มีนาคม)  :  

27  มีนาคม  2543. 
ปัญญา   ฉายะจินดาวงศ ์และรัชนี  ภู่ตระกลู. ธรรมาภิบาล (Good  Governance) กบัสังคมไทย,  

วารสารนักบริหาร. ปีท่ี  21  ฉบบัท่ี  3  กรกฎาคม-กนัยายน 2543. 
ประภาพร  มาแสง. การพฒันามนุษย์เพือ่การสร้างระบบบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี, 

วารสารกรุงรัตนโกสินทร์ 220 ปีท่ี 3 (5)  :  19 – 20  :  มีนาคม  2545. 
นนัทชาติ  ศุภมงคล. ค าให้สัมภาษณ์เร่ืองธรรมรัฐในการบริหารองค์กร. วารสารนกับริหาร ปีท่ี 21 

(กรกฎาคม – กนัยายน)  :  16 – 18  :  2544. 
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย.  ธรรมาภิบาลกับการกู้วิกฤตเศรษฐกิจชาติ.  ประชาชาติ

ธุรกิจ ปี ท่ี 3 (20)  :  4 ธนัวาคม  2540. 

http://202.28.199.12/tdc/basic.php?query=สุพรรณา%20%20พวงทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  30, รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 
2554. (เมษายน,2554), หนา้  12-14.  

โสมนสั  ณ  บางชา้ง.  Good Governance (การก ากับดูแลที่ดี).  วารสารนกับริหาร ปีท่ี 21 (3)  :  48 
– 53 : กรกฎาคม – กนัยายน 2544. 

อรชร  พรประเสริฐ. การสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ. มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี ปีท่ี 1 (2)  : 
50 - 63  ;  กรกฎาคม - ธนัวาคม,  2549. 

 

4) เวบ็ไซต์ 
เชาวนะ  ไตรมาศ. การน าระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิกับการบูรณาการ  

การบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางพิสัยสามารถของคนและองค์การ (Good 
Governance and Application through Performance Measurement  :  A Competency  
Achievement of Men & Organization),  (ออนไลน์) 2547 (อา้งเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 
2551), จาก http//www.mindeyephoto.com/ebook/polpacon5/10/10_001.pdf 

มนตรี  กนกวารี. รัฐธรรมนูญการสร้างธรรมรัฐในองค์การอิสระ.  (ออนไลน์) 2547 (อา้งเม่ือ 29 
พฤศจิกายน 2551).  จาก  http//www.pub-law.net/article/ac140447.html. 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต  30 
............................................................ 

ค าช้ีแจง 
1.  แบบสอบถามน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
 2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนที ่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ตอนที่ 3  เป็นค าถามเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันา
สถานศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 3. ใคร่ขอความกรุณาจากท่านในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือครูผูส้อนซ่ึงมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาโดยตรงได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงผูว้ิจยัจะน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ในภาพรวมผลการวิจยัจะไม่มีผลกระทบต่อท่านและหน่วยงานของท่านแต่
อยา่งใดแต่จะเป็นประโยชน์และเป็นคุณค่าต่อการบริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยั
มา ณ โอกาสน้ี 
 
 

เอนก  ช านาญ 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1  แบบสอบถาม  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน    หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัสถานภาพความเป็นจริงของท่าน
ในปัจจุบนั 
  
 1. สถานภาพ       ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
           ครูผูส้อน 
  
 2.  ขนาดสถานศึกษา    ขนาดเล็ก     มีนกัเรียนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 คน 
         ขนาดกลาง  มีนกัเรียนตั้งแต่ 501-1,500 คน 
         ขนาดใหญ่   มีนกัเรียนตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป 
 
ตอนที ่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
                สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต  30 
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งตรงกบัความ 
คิดเห็นของท่าน เก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยก าหนดเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนระดบัการปฏิบติัเป็น 5 ระดบัซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
   โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบเพียงขอ้ละค าตอบเดียว 
  1   หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  2    หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
  3    หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
  4    หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  5    หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
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ข้อ 
 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 
1. 

หลกันิติธรรม 
สถานศึกษาน าพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ มาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา 

     

2. มีการก าหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับใช้ภายใน
สถานศึกษา 

     

3. มีการจัดท าประชาพิจารณ์เก่ียวกับกฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัท่ีสถานศึกษาก าหนดข้ึนเพื่อใชภ้ายใน 

     

4. มีการก าหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัมีความเป็นธรรม
ถูกตอ้ง ทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับ 

     

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาช้ีแจง แนะน าแนวทางการปฏิบติัตน
ให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ครูบุคลากรทาง
การศึกษามีความเขา้ใจตรงกนั 

     

6. ผู้บ ริหารสถานศึกษาปฏิบัติตาม กฎ ระเ บียบและ
ขอ้บงัคบัท่ีสถานศึกษาก าหนด 

     

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชศิ้ลปะในการโนม้นา้วจูงใจให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของสถานศึกษา 

     

8. ครู บุคลากรทางการศึกษาตระหนกัถึงสิทธิ หน้าท่ีของ
ตน เขา้ใจกฎเกณฑต่์างๆ มีส่วนร่วมพิจารณากฎ ระเบียบ
และขอ้บงัคบัท่ีน ามาใช ้

     

9. ครู บุคลากรทางการศึกษายอมรับและปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีก าหนดข้ึน 

     

10. ผู ้บริหารสถานศึกษาก ากับดูแลและส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้ 
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ข้อ 
 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 
11. 

หลกัคุณธรรม 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรั้บความ
เป็นธรรมจากการปฏิบติังานเท่าเทียมกนั 

     

12. ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยึดมัน่ใน
ความถูกตอ้งดีงาม 

     

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเสริมสร้างการปฏิบติัตามระเบียบ

วนิยัในสถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา  

     

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาขย ันขันแข็งในการปฏิบัติงานด้วยวิ ธีการ ท่ี

หลากหลาย 

     

15. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถ และใชค้วามอดทน

ปฏิบติังานจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

     

16. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของสถานศึกษา 

     

17. สถานศึกษามีเสถียรภาพและบุคลากรอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสุข 

     

18. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความประพฤติดีงามตามหลัก

ศีลธรรมจรรยาบรรณวชิาชีพ 

     

19. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้วาจาสุภาพเหมาะสมและให้

เกียรติครู บุคลากรทางการศึกษา 

     

20. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต 
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ข้อ 
 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 
21. 

หลกัความโปร่งใส 
มีการส ารวจความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูบ้ริหาร 

     

22. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดักิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบติั

ราชการประจ าปีงบประมาณ  

     

23. ผู ้บ ริห า รสถ าน ศึ กษ าแจ้ง ผลประ โยช น์ ต่ า งๆ ท่ี

สถานศึกษาไดรั้บใหค้รู บุคลากรทางการศึกษาทราบเป็น

ระยะๆ 

     

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา

ความดีความชอบใหค้รู บุคลากรทางการศึกษาทราบ 

     

25. ครู  บุคลากรทางการศึกษา มี ส่วนร่วมในการรับ รู้

สภาพการณ์และปัญหาขององคก์ร 

     

26. ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบการด าเนินงานของ

สถานศึกษาด้วยครู บุคลากรทางการศึกษาด้วยครู ใน

สถานศึกษา 

     

27. ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ

อยา่งสม ่าเสมอ 

     

28. ผู ้บ ริห ารสถ าน ศึ กษาประ ชุม ช้ี แ จงร า ยละ เ อี ย ด

งบประมาณต่างๆ ท่ีสถานศึกษาได้รับให้ครู บุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนทราบ 
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ข้อ 
 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 
29. 

หลกัความโปร่งใส 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพสัดุให้เป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ทางราชการ 

     

30. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชจ่้ายเงินของสถานศึกษาเป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องงาน/โครงการและเป็นประโยชน์

ต่อการจดัการศึกษา 

     

31. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส ารวจความคิดเห็นของครูบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อใช้ เ ป็นข้อมูลในการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 

     

32. ครู บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นใน

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการการประชาพิจารณ์หรือ

แสดงประชามติอยา่งสม ่าเสมอ 

     

33. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสได้ร่วมปฏิบัติ

กิจกรรมในสถานศึกษาอยา่งทัว่ถึง 

     

34. ครู บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจการด าเนินการ 

จดักิจกรรมของสถานศึกษา 

     

35. ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันท างานเป็นทีมและ

ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

     

36. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร

ทางการศึกษาไดเ้สนอแนะแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัเป็นระยะ 
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ข้อ 
 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

37. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการ

ศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 

     

38. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของสถานศึกษา 

     

39. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ผูป้กครองและชุมชนมี

ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา  

     

40. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนมีส่วนรับรู้
ในผลส าเร็จของการบริหารสถานศึกษา 

     

 
41. 

หลกัความรับผดิชอบ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความตระหนกัและส านึกในหนา้ท่ี
ท่ีมีต่อสถานศึกษาและสังคม 

     

42. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังาน

ในสถานศึกษา 

     

43. ผู้บ ริหารสถานศึกษาใส่ใจ เ ก่ียวกับปัญหามีความ

กระตือรือร้นในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา 

     

44. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความตั้งใจท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนในสถานศึกษาและชุมชน 

     

45. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

และกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
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ข้อ 
 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 
46. 

หลกัความรับผดิชอบ 
ครู บุคลากรทางการศึกษาตระหนักในสิทธิหน้าท่ีและ
ปฏิบติังานเสร็จตามท่ีก าหนด 

     

47. ครู บุคลากรทางการศึกษายอมรับการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

     

48. ผู้บริหารสถานศึกษาปลูกจิตส านึกให้ครู บุคลากร

ทางการศึกษามีความรับผดิชอบและมีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมของชุมชน 

     

49. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปลูกฝังจิตส านึกให้ครู บุคลากร

ทางการศึกษาตระหนกัถึงความรับผดิชอบและเห็นคุณค่า

ในการใชท้รัพยากร 

     

50. ผู ้บริหารสถานศึกษาจัดแหล่งเ รียนรู้และจัดหาส่ือ
เทคโนโลยีให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 

     

 
51. 

หลกัความคุ้มค่า 
ครู บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน
ตามความรู้ความสามารถของตน 

     

52. ครู บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการนิเทศการปฏิบติังาน
อยา่งสม ่าเสมอ 
 

     

53. สถานศึกษาพฒันาความรู้ ความสามารถของครู บุคลากร

อยา่งต่อเน่ือง 

     

54. ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารจดัการและใชท้รัพยากร 

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 
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ข้อ 
 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

 
55. 

หลกัความคุ้มค่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์จากวสัดุ 
ครุภณัฑ ์อาคารสถานท่ีอยา่งประหยดัคุ่มค่า 

     

56. สถานศึกษาให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี 

ว ัสดุ  ค รุภัณฑ์แก่ บุคลากรทั้ งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

     

57. สถานศึกษาประเมินผลของการปฏิบติังานของบุคลากร

และการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างสม ่ าเสมอ

ต่อเน่ืองทุกปี 

     

58. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาใชว้สัดุ 

อุปกรณ์ในทอ้งถ่ินจดัท าส่ือการเรียนการสอน 

     

59. สถานศึกษารณรงค์ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา 

นกัเรียนใชน้ ้าใชไ้ฟอยา่งประหยดั 

     

60. สถานศึกษารณรงค์ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา 

นกัเรียนและชุมชนร่วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   
1. หลกันิติธรรม 
 ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
2. หลกัคุณธรรม 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
  
3. หลกัความโปร่งใส  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

4. หลกัการมีส่วนร่วม 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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5. หลกัความรับผดิชอบ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
6. หลกัความคุ้มค่า 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

    ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ทีต่อบแบบสอบถาม 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
 

1. นายถวลิ  มนตรี 
      การศึกษา :  การศึกษามหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
       ต าแหน่ง :  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนคูณวทิยาคารรัชมงัคลาภิเษก 
 
2. นายวฒันา  สราญบุรุษ   
      การศึกษา    :  การศึกษามหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
     ต าแหน่ง :  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนคูณวทิยาคารรัชมงัคลาภิเษก 
 
3. นายขงเบ้ง  บุญประคม   
      การศึกษา       :  การศึกษามหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   ต าแหน่ง :  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนโนนคูณวทิยาคารรัชมงัคลาภิเษก 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว226 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง   ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26  เมษำยน  2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      นำยถวลิ  มนตรี 

  ด้วย นำยเอนก  ช ำนำญ นักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร- 
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วทิยำเขตอีสำน รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205108 ก ำลงัท ำสำรนิพนธ์เร่ือง “กำรบริหำรงำนตำม
หลักธรรมำภิบำลของผูบ้ริหำรในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำ เขต 30” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว226 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง   ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26  เมษำยน  2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      นำยวฒันำ  สรำญบุรุษ 

  ด้วย นำยเอนก  ช ำนำญ นักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร- 
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วทิยำเขตอีสำน รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205108 ก ำลงัท ำสำรนิพนธ์เร่ือง “กำรบริหำรงำนตำม
หลักธรรมำภิบำลของผูบ้ริหำรในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำ เขต 30” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ส ำนกังำนบณัฑิตวทิยำลยั 
โทร.043-241488 ต่อ 103, 043-241495 

ที่ ศธ 6012(2)/ว226 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  วทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง   ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26  เมษำยน  2556 

เร่ือง        ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร      นำยขงเบง้  บุญประคม 

  ด้วย นำยเอนก  ช ำนำญ นักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร- 
มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วทิยำเขตอีสำน รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 5514205108 ก ำลงัท ำสำรนิพนธ์เร่ือง “กำรบริหำรงำนตำม
หลักธรรมำภิบำลของผูบ้ริหำรในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำ เขต 30” ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี  

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 

มหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30 
 

ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามชุดน้ีจัดท าข้ึนเพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  30   ผูว้ิจยัใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้  ผูว้ิจยัจะ
เก็บค าตอบของท่รนไวเ้ป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นลักษณะภาพรวม  โดยจะไม่มี
ผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน  แต่ในทางตรงกนัขา้มขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์
ต่อการน าเสนอขอ้มูลจากการวิจยัไปใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2. แบบสอบถามชุดน้ีใชเ้ก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  30   แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด  3  
ตอน เป็นค าถามเก่ียวกบั 
  ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ตอนท่ี  3  เป็นค าถามเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม ใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางการ
พฒันาสถานศึกษา เก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

3. วธีิการประเมิน ใหท้  า   ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบัดงัน้ี 
  วดัได ้  (+1) หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
  ไม่แน่ใจ           ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
   วดัไม่ได ้  (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
        เอนก   ช านาญ 
             นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
                                                            มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1   ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1.  สถานภาพ  
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ครูผูส้อน 

 

1 1 1 3 1 

2. ขนาดสถานศึกษา 
 ขนาดเล็ก 
 ขนาดกลาง 
 ขนาดใหญ่ 

 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่ 2  การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  1  ดา้นหลกันิติธรรม      
1 สถานศึกษาน าพระราชบญัญติั พระ

ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
และขอ้บงัคบัต่างๆ มาใชใ้นการ
บริหารสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

2 มีการก าหนด กฎ ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัใชภ้ายในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

3 มีการจดัท าประชาพิจารณ์เก่ียวกบั
กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ี
สถานศึกษาก าหนดข้ึน เพื่อใชภ้ายใน 

1 1 1 3 1 

4 มีการก าหนด กฎ ระเบียบและ
ขอ้บงัคบั มีความเป็นธรรมถูกตอ้ง 
ทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับ 

1 1 1 3 1 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาช้ีแจง แนะน า
แนวทางการปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งตาม
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัใหค้รูบุคลากร
ทางการศึกษามีความเขา้ใจตรงกนั 

1 1 1 3 1 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัตาม กฎ 
ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

1 1 1 3 1 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชศิ้ลปะในการ
โนม้นา้วจูงใจใหค้รู บุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  1  ดา้นหลกันิติธรรม      
8 ครู บุคลากรทางการศึกษา ตระหนกั

ถึงสิทธิ หนา้ท่ีของตน เขา้ใจ
กฎเกณฑต่์างๆ มีส่วนร่วมพิจารณา
กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีน ามาใช ้

1 1 1 3 1 

9 ครู บุคลากรทางการศึกษา ยอมรับ
และปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดข้ึน 

1 1 1 3 1 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ก ากบั ดูแลและ
ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา
ประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้  

1 1 1 3 1 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  2  ดา้นหลกัคุณธรรม      
1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษาไดรั้บความเป็นธรรม
จากการปฏิบติังานเท่าเทียมกนั 

1 1 1 3 1 

2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึมัน่ในความ
ถูกตอ้งดีงาม 

1 1 1 3 1 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเสริมสร้างการ
ปฏิบติัตามระเบียบวินยั ใน
สถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา  

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  2  ดา้นหลกัคุณธรรม      
4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รู 

บุคลากรทางการศึกษาขยนัขนัแขง็
ในการปฏิบติังานดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย 

1 1 1 3 1 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสามารถ 
และ 
ใชค้วามอดทนปฏิบติังานจนส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

1 1 1 3 1 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีในการปฏิบติัตามกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

7 สถานศึกษามีเสถียรภาพและ
บุคลากร อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

1 1 1 3 1 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความ
ประพฤติดีงาม ตามหลกัศีลธรรม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

1 1 1 3 1 

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ใชว้าจาสุภาพ
เหมาะสมและใหเ้กียรติครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

1 1 1 3 1 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  3  ดา้นหลกัความโปร่งใส      
1 มีการส ารวจความพึงพอใจของครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหาร 
1 1 1 3 1 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดักิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  

1 1 1 3 1 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแจง้
ผลประโยชน์ต่างๆท่ีสถานศึกษา
ไดรั้บใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา 
ทราบเป็นระยะๆ 

1 1 1 3 1 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาประกาศ
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาความดี
ความชอบใหค้รู บุคลากรทางการ
ศึกษาทราบ 

1 1 1 3 1 

5 ครู บุคลากรทางการศึกษา มีส่วน
ร่วมในการรับรู้สภาพการณ์และ
ปัญหาขององคก์ร 

1 1 1 3 1 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาดว้ยครู 
บุคลากรทางการศึกษาดว้ยครู ใน
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษารายงานผลการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษา ใหค้รู 
บุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  3  ดา้นหลกัความโปร่งใส      
8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจง

รายละเอียดงบประมาณต่างๆ ท่ี
สถานศึกษาไดรั้บใหค้รู บุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนทราบ 

1 1 1 3 1 

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแล
การปฏิบติังานดา้นการเงินและพสัดุ
ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัทางราชการ 

1 1 1 3 1 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชจ่้ายเงินของ
สถานศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของงาน/โครงการและเป็น
ประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา 
 

1 1 1 3 1 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  4  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม      
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส ารวจความ

คิดเห็นของครูบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

2 ครู บุคลากรทางการศึกษา มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นในการจดัท า
แผนปฏิบติัราชการ การประชา
พิจารณ์หรือแสดงประชามติอยา่ง
สม ่าเสมอ 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  4  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม      
33 ครู บุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสไดร่้วม

ปฏิบติักิจกรรมในสถานศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
1 1 1 3 1 

34 ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความพึง
พอใจการด าเนินการ จดักิจกรรมของ
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

5 ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกนั
ท างานเป็นทีม และปฏิบติังาน
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

1 1 1 3 1 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้การ
ประชุมเพื่อเปิดโอกาสใหค้รู 
บุคลากร ไดเ้สนอแนะ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นร่วมกนัเป็นระยะ 

1 1 1 3 1 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ครู บุคลากรทางการศึกษา มีส่วน
ร่วมในการเสนอขอ้มูลเพื่อการ
ตดัสินใจ 

1 1 1 3 1 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบติังานของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้
ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศึกษา  

1 1 1 3 1 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชาสัมพนัธ์
ใหชุ้มชนมีส่วนรับรู้ในผลส าเร็จของ
การบริหารสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  5  ดา้นหลกัความรับผดิชอบ      
1 
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความ
ตระหนกัและส านึกในหนา้ท่ีท่ีมีต่อ
สถานศึกษาและสังคม 

1 1 1 3 1 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีในการปฏิบติังานในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใส่ใจเก่ียวกบั
ปัญหา มีความกระตือรือร้นในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความตั้งใจท่ี
จะร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาและชุมชน 

1 1 1 3 1 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างและกลา้ท่ีจะ
ยอมรับผลจากการกระท าของตน 

1 1 1 3 1 

6 ครู บุคลากรทางการศึกษา ตระหนกั
ในสิทธิหนา้ท่ีและปฏิบติังานเสร็จ
ตามท่ีก าหนด 

1 1 1 3 1 

7 ครู บุคลากรทางการศึกษา ยอมรับ
การบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาปลูกจิตส านึก
ใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา มีความ
รับผดิชอบและมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมของชุมชน 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  5  ดา้นหลกัความรับผดิชอบ      
9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาปลูกฝังจิตส านึก

ใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา 
ตระหนกัถึงความรับผดิชอบและเห็น
คุณค่าในการใชท้รัพยากร 

1 1 1 3 1 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัแหล่งเรียนรู้
และจดัหาส่ือเทคโนโลยใีหเ้อ้ือต่อ
การจดัการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนโดย
ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1 1 1 3 1 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  6  ดา้นหลกัความคุม้ค่า      
1 ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บ

มอบหมายใหป้ฏิบติังานตามความรู้
ความสามารถของตน 

1 1 1 3 1 

2 ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการ
นิเทศการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

1 1 1 3 1 

3 สถานศึกษาพฒันาความรู้ 
ความสามารถของครู บุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารจดัการ
และใชท้รัพยากร เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ดา้นท่ี  6  ดา้นหลกัความคุม้ค่า      
5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาดูแลรักษาและ

ใชป้ระโยชน์จากวสัดุ ครุภณัฑ ์
อาคารสถานท่ี อยา่งประหยดัคุ่มค่า 

1 1 1 3 1 

6 สถานศึกษาใหบ้ริการดา้นแหล่ง
เรียนรู้ อาคารสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ์
แก่ บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

7 สถานศึกษาประเมินผลของการ
ปฏิบติังานของบุคลากรและการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาอยา่ง
สม ่าเสมอต่อเน่ืองทุกปี 

1 1 1 3 1 

8 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รู บุคลากร
ทางการศึกษาใชว้สัดุ อุปกรณ์ใน
ทอ้งถ่ิน จดัท าส่ือการเรียนการสอน 

1 1 1 3 1 

9 สถานศึกษารณรงคใ์หค้รู บุคลากร
ทางการศึกษา นกัเรียน ใชน้ ้า ใชไ้ฟ
อยา่งประหยดั 

1 1 1 3 1 

10 สถานศึกษารณรงคใ์หค้รู บุคลากร
ทางการศึกษา นกัเรียน และชุมชน 
ร่วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่ 3 ข้อเสนอแนะการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 ดา้นหลกันิติธรรม 1 1 1 3 1 
2 ดา้นหลกัคุณธรรม 1 1 1 3 1 
3 ดา้นหลกัความโปร่งใส 1 1 1 3 1 
4 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 1 1 1 3 1 
5 ดา้นหลกัความรับผดิชอบ 1 1 1 3 1 
6 ดา้นหลกัความคุม้ค่า 1 1 1 3 1 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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บณัฑิตวทิยาลยั 
โทรศพัท ์043-241495 

 
ที่ ศธ 6012(2)/261  
 

 
    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
   อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  3 พฤษภาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 

 ดว้ย นายเอนก  ช านาญ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205108 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารงานตามหลกั   
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 30” โดยมี พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  และ ดร.วิลยัพรณ์  เสรีวฒัน์
เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ-นามสกุล นายเอนก   ช านาญ 
  
วนั เดือน ปี เกดิ    27  ธนัวาคม  2517 

  
ภูมิล าเนา 3  หมู่ 11  ต าบลบา้นเต่า  อ าเภอบา้นแท่น  จงัหวดัชยัภูมิ 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 11  ม. 2  บา้นหนองลุมพุก ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขียว 

จงัหวดัชยัภูมิ 
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2540  ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สาขาวชิาสังคมศึกษา 
สถาบนัราชภฏัเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 
ประวตัิการท างาน  

พ.ศ. 2541 -
ปัจจุบนั 

 รับราชการครู โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมงัคลาภิเษก  
ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 

   
สถานทีท่ างาน โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมงัคลาภิเษก  ต าบลโนนคูณ 

อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  30 

   
ต าแหน่ง  ครูวทิยฐานะ ช านาญการ 
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